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 ي عميياشرعية والقانون الدولي ال يسر  المبنية بالضفة الغربية : المستوطناتليفيلجنة  0
قػررت لجنػة البػؤر ايسػنيطانيةئ بر اسػة الاامػي المنااعػد أدمونػد لي ػيئ النػي ن ػكمت ل حػص : حممي موسػ 

مكانة البناء ايسنيطاني في الم ة الغربيةئ أف ايسنيطاف  رعي وأف إسرا يؿ ليست دولة احنالؿ مف وجهة 
را يمي المعمػػوؿ بػػ  فػػي المػػ ة الغربيػػة نظػػر الاػػانوف الػػدولي. وأوجػػت المجنػػة بنغييػػر النظػػاـ الامػػا ي ا سػػ

لغاء سمسمة مف الاوانيف والنعميمػاتئ با مػافة إلػ  قػرارات المحكمػة العميػا لنسػهيؿ نجسػيد "حػؽ اليهػود فػي  وا 
 ايسنيطاف في كؿ أرجاء يهودا والسامرة".

نمػػا أيمػػًا مػػل ناريػػر البػػؤر اي سػػنيطانية الػػذي وينعػػارض هػػذا الناريػػر نمامػػًا لػػيس فاػػط مػػل الاػػانوف الػػدولي وا 
والػذي أكػد أف  1114ومعن  المسؤولة الساباة في مكنػب المػدعي العػاـ ا سػرا يمي طاليػا ساسػوف فػي العػاـ 

 أكثر مف م ة بؤرة اسنيطانية ليست  رعية.
واحن ؿ المسنوطنوف وأنجػار اليمػيف بػالنارير الػذي كانػت نوجػيان  معروفػة سػم ًائ وأعمنػوا أف جػدور  "ي ػكؿ 

 اف". كما طالبوا الحكومة ا سرا يمية بنبني نوجيان .عيدًا لالسنيط
مف جهن ئ أعمف ر يس الحكومة ا سرا يمية بنياميف نننياهو عند نسمم  النارير أمسئ أن  سػيعمد إلػ  دراسػن  

 بإمعاف في أقرب وقت. 
 ي وكانػػت لجنػػة لي ػػي قػػد ن ػػكمت إثػػر رفػػض المسػػنوطنيف نوجػػيات ناريػػر ساسػػوفئ واعنبػػر المسن ػػار الامػػا

لمحكومة قرار نننياهو بن كيمها الن افًا عم  جالحيان . وهكذا ُمنحت المجنةئ الني ممت إل  جانب الاامي 
لي يئ الاامية نحيا  ابيرا والمحػامي أيف بيكػرئ طابعػًا اسن ػاريًا لكػف نوجػيانها سػندخؿ مػف ائف فػي دا ػرة 

 ذخا ر المسنوطنيف وأنجارهـ مف أجؿ نعزيز ايسنيطاف.
  العممي لنوجيات لجنة لي ي هو ن ريل كافة المسنوطنات حن  نمؾ الني نوجؼ بأنها غيػر  ػرعية والمعن

لغاء الحاجة إل  نجاريح سياسية ألي مػف مراحػؿ نخطػيط  مف دوف الحاجة إل  قرار حكومي بأثر رجعيئ وا 
سػرا يمي مػواٍز يمػػنح أو إقػرار البنػاء فػي المسػنوطنات. وطالبػت المجنػةئ كمػا أعمػػف سػاباًا بإن ػاء سػجؿ طػابو إ
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حاوؽ ممكية لممسنوطنيفئ ودعت إل  نغيير الاانوف األردني المعموؿ ب  ب أف األرامي. كما أوجت المجنة 
الػػػذي يحظػػػر مجػػػادرة أراض ألغػػػراض  0868بإلغػػػاء قػػػرار المحكمػػػة العميػػػا ا سػػػرا يمية الجػػػادر فػػػي العػػػاـ 
ناء ايسنيطاني الحػر عمػ  األرامػي المجػادرة عسكرية وبهدؼ بناء المسنوطنات عميها. وطالبت بنمكيف الب

 ألغراض عسكرية.
وناػرر لجنػػة لي ػػي بومػػوح أنػػ  "مػف ناحيػػة الاػػانوف الػػدوليئ لػػيس غيػر قػػانوني لميهػػودي ايسػػنيطاف فػػي يهػػودا 
والسامرة". وأ ار عمػو المجنػة إيػالف بيكػرئ الػذي خػدـ سػاباًا كمسن ػار قمػا ي لػوزارة الخارجيػةئ أف "الاػرار 

موء ال وم  الاا مة في كؿ مجاؿ البناء في يهودا والسامرة. رأينا ذلؾ في أولبانػا وميغػروف وائف انخذ في 
نارر ب كؿ نها ي فحص األمر مف األساسئ مف الناحية الاانونية". و دد بيكػر عمػ  أف الجديػد فػي الناريػر 

عاقبةئ وهو أف الم ة الغربية هو أن  يعمف جراحة عما كاف يااؿ بالغمز في قرارات المحاكـ والحكومات المن
ف كانػتئ فػإنهـ فػي العػاـ   0837ليست أرمًا محنمة "ألن  لـ نكف هناؾ أبدًا أي سػيادة عمػ  هػذ  األرضئ وا 

 نخموا عنها".
وأ ارت ساسوفئ الني سبؽ وأعدت ناريرًا باسـ الدولة عف البؤر ايسنيطانيةئ إل  أنػ  "إذا دفعػت لجنػة لي ػي 

انوف الػػدولي ي يسػػري أبػػدًا عمػػ  المنػػاطؽ فإنهػػا نمػػل إسػػرا يؿ فػػي مجابهػػة خطػػرة مػػل الحكومػػة لنحديػػد أف الاػػ
العػػالـ بأسػػر "ئ مومػػحة أنػػ  ي يمكػػف لمحكومػػة قبػػوؿ الناريػػر مػػف دوف مجػػادقة مسن ػػارها الامػػا يئ وهػػو ي 

يػػػائ عامػػػًا والمحكمػػػة العم 34يسػػػنطيل فعػػػؿ ذلػػػؾ ألنػػػ  ممػػػـز باػػػرارات المحكمػػػة العميػػػا. واعنبػػػرت أنػػػ  "طػػػواؿ 
بن ػكيالت مخنم ػةئ نكػرر أف الاػانوف الػدولي يسػري عمػ  المنػاطؽئ خالفػًا لمػا ناػرر لجنػة لي ػي. هػذا اناػالب 
كبيرئ ي أرى أف مف جالحيان  فعم "ئ ممي ة أن  بوسل المجنة "فاط أف نانرح عم  الحكومػة نغييػر الومػل 

 الاما ي وليس أكثر مف ذلؾ".
اػػانوف الػػدولي البروفيسػػور دافيػػد كارنسػػمر إنػػ  "إذا لػػـ نكػػف إسػػرا يؿ دولػػة بػػدور ئ قػػاؿ الخبيػػر ا سػػرا يمي فػػي ال

احنالؿ فإف عميها فورًا أف نعيد ألجحابها األرامي الني سيطرت عميها عم  مر السنيف ألغراض عسكريةئ 
ب مػػػؿ جػػػالحيانها كاػػػوة احػػػنالؿ فػػػي أراض محنمػػػة"ئ ممػػػي ًاَي "أنػػػا ي يسػػػعني فهػػػـ كيػػػؼ أف أحػػػدًا يػػػزعـ أف 

يؿ ليست قوة احنالؿ في المناطؽئ بعدما وق ت الدولة طواؿ أكثر مف أربعيف عامًا أمػاـ المحكمػة العميػا إسرا 
وفي إطار آيؼ ايلنماسات مسنندة إل  أنها نسنخدـ جالحيانها كاوة احنالؿ في أرض محنمة". واعنبر أف 

المحكمػة الدوليػة فػي يهػايئ "نبني هذا النارير يمكف أف ي ػجل ال مسػطينييف عمػ  فحػص هػذا المومػوع فػي 
 وهو ما أ ؾ أف إسرا يؿ معنية ب ".

إلػػ  ذلػػؾئ أومػػح المسن ػػار الامػػا ي لمنظمػػة "هنػػاؾ قػػانوف" لحاػػوؽ ا نسػػاف المحػػامي ميخا يػػؿ سػػ راد أف 
"لجنػػة لي ػػي ولػػدت فػػي الخطي ػػة مػػف أجػػؿ نسػػويل جريمػػةئ ون ػػذت المهمػػة النػػي أوكمػػت لهػػا بالنمػػاـ والكمػػاؿ. 

نما أيديولوجيئ وهو ينجاهؿ المبادئ األساسية لسمطة الاػانوف". ونػابل "عمػ  مػا يبػدو فالنارير ليس قم ا يًا وا 
فػػػإف أعمػػػاء المجنػػػة وقعػػػوا فػػػي كػػػـ السػػػاحرئ وناريػػػرهـ كنػػػب فػػػي أرض العجا ػػػب النػػػي يسػػػيطر فيهػػػا قػػػانوف 

مسػػطيني. السػػخافةئ فػػال وجػػود يحػػنالؿئ وي لبػػؤر اسػػنيطانية غيػػر  ػػرعية وعمػػ  مػػا يبػػدو ي وجػػود ل ػػعب ف
 ويمكف الاوؿ بمغة السخرية: هذ  ح مة ال اي األ د حماقة الني أ هدها في حياني".

  01/6/1101السفير، بيروت، 
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 باإلفراج عن أسرى بشكل انتقائي وجزئي إسرائيميةعباس يرفض عروضا  
مود عباس يرفض قاؿ وزير  ؤوف األسرى والمحرريف عيس  قراقل إف الر يس مح :الحياة الجديدة -راـ اهلل 

عروما إسرا يمية با فراج عف عدد محدود مف األسرى الادام  وب كؿ انناا ي وأن  مجر عم  ا فراج عف 
الني نجت عم   اسننادا إل  ان اقية  ـر ال يخ عاـ  //كافة األسرى المعناميف ما قبؿ 

 السمطة الوطنية ال مسطينية.إلزاـ إسرا يؿ با فراج عف كافة األسرى المعناميف قبؿ إن اء 
جاءت أقواؿ قراقل ردا عم  ما نناقمن  بعض وسا ؿ ا عالـ بهذا الجددئ معنبرا أف ا فراج عف أسرى ما 
قبؿ أوسمو هو رزمة واحدة ي ينجزأ واسنحااؽ سياسي ألي لااء مل الجانب ا سرا يمي وهذا ما يركز عمي  

 الر يس عباس في كافة انجاين  ونحركان .
وأومح أف الر يس يطالب ا سرا يمييف بنن يذ ما نـ اين اؽ عمي  مل ر يس الوزراء ا سرا يمي السابؽ 
أولمرت با فراج عف دفعة كبيرة مف األسرى ي سيما أف هذا اين اؽ كاف مؤجال لحيف ا فراج عف  اليطئ 

يما إبعاد أي أسير م رج عن  إل  وأومح أف الر يس يرفض أ وأف إسرا يؿ لـ نمنـز بذلؾ بعد ج اة  اليط.
 خارج وطن  ويجر عم  ا فراج عف األسرى إل  أماكف سكناهـ وعا النهـ.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 "قيد النقاش" حكومة ىنيةفي  وزاريرزقة: تعديل يوسف  

ي إسماعيؿ هنية ك ؼ د. يوسؼ رزقة المسن ار السياسي لر يس الوزراء ال مسطين: محمد جاسر - غزة
 عف فكرة نعديؿ وزاري عم  الحكومة الحاليةئ قيد النااشئ لكن  لـ ي ر إل  موعد محدد لنن يذ النعديالت.

ئ أف النعديؿ الوزاري إذا ما نـ // ايثنيفوأكد د. رزقة في نجريح خاص لػ"فمسطيف أوف ييف"ئ 
ل مسطينية بيف حركني حماس وفنحئ م يرًا إل  أف النعديؿ فإن  "ي يؤثر ي سمبًا وي إيجابًا" عم  المجالحة ا

 سيطاؿ بعض الوزارات الهامة.
ول ت النظر إل  أف الحكومة ال مسطينية في غزة وحكومة راـ اهلل سنادماف اسناالنهما فور إنماـ المجالحة 

عديؿ الوزاري إل  سبب النرزقة وأرجل  واين اؽ عم  الحكومة الوطنية بر اسة ر يس السمطة محمود عباس.
"نمكؤ حركة فنح في نن يذ المجالحة ال مسطينية"ئ م يرًا إل  أف النعديؿ الوزاري سيجدد دماء العمؿ 

 الحكومي وسيساهـ في نطوير  وناديـ خدمات أفمؿ لممواطنيف في  ن  النواحي.
 //فمسطين أون الين، 

 
 رفات وميمتنا اآلن الكشف عنيايمت في التخمص من عسأ فمسطينية الطيراوي: ىناك أيدٍ  

وفاة  أسبابالمواء نوفيؽ الطيراوي ر يس لجنة النحايؽ الوطنية ال مسطينية في  أكدوليد عوض:  -راـ اهلل 
نعرض لالغنياؿ بمساهمة  األخيرال ما ية بأف  "فمسطيف اليوـ"الر يس ال مسطيني الراحؿ ياسر عرفات لاناة 

 الني ساهمت بالنخمص من . األيدين  الحالية الك ؼ عف نمؾ مهمة لجن أففمسطينيةئ م ددا عم  
 //القدس العربي، لندن، 

 
 
 
 السمطة الفمسطينية تقرر فحص عينات من رفات عرفات 
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السمطة ال مسطينية فحص عينات مف رفات الر يس الراحؿ ياسر عرفات في  قررت: محمد يونس - راـ اهلل
 ا لمالبس ئ وعثر فيها عم  نسبة مرن عة مف مادة البولونيوـ السامة.المخنبر السويسري الذي أجرى فحج

وقاؿ عمو المجنة النن يذية لمنظمة النحرير جا ب عرياات أمس لمجحافييف في راـ اهلل إف الر يس محمود 
اهلل ب ير اينجاؿ مل المخنبر السويسريئ  رساؿ وفد ألخذ  عبد د.عباس طمب مف مسن ار  الطبي 

جراء فحص لها في المخنبر. وأماؼ إف المجنة الوطنية لمنحايؽ عينات مف  رفات الر يس الراحؿ عرفاتئ وا 
 في وفاة الر يس عرفات سنجنمل في راـ اهلل قريبًا لهذا الغرض.

 "الجزيرة"النحايؽ الذي أجرن  قناة  إف "الحياة" اياة الزعيـ الراحؿ ياسر عرفاتئ لػ ابفناجر الادوةئ  د.وقاؿ 
ود مادة سامة م عة في مالبس الراحؿ ن كؿ إمافة أخرى لاناعة ال مسطينييف بأف وفاة عرفات وك ؼ وج

ئ اغنياؿكانت لدينا قناعة مف اليـو األوؿ أف هذ  الوفاة غير طبيعيةئ وأنها ": وأماؼلـ نكف طبيعية. 
  ."وائف أميؼ دليؿ وامح لهذ  الحاياة". ونابل: "وعم  األغمب بواسطة السـ

 //، لندن، الحياة
 
 ابتزاز السمطة لتقديم التنازالت تحاول "إسرائيل"عميرة: حنا  

أكد عمو المجنة النن يذية لمنظمة النحرير حنا عميرةئ أف إسرا يؿ نحاوؿ وبكؿ الطرؽ  :الادس –راـ اهلل 
انب ا سرا يمي وأومح في بياف جحافي: "إف الج المناحة ابنزاز السمطة الوطنية لناديـ ننازيت لجالحها.

وعبر وسا ؿ إعالم  الني ننحدث عف موافاة السمطة لااء قادة إسرا يمييف ماابؿ إطالؽ سراح بعض 
 األسرىئ نحاوؿ إظهار معؼ الطرؼ ال مسطيني عم  حساب ا سرا يمي.

 //القدس، القدس، 
 
 رضمان تنفيذ الرأي االستشاري بشأن الجدا إلى المتحدةعشراوي تدعو األمم  

دعت عمو المجنة النن يذية لمنظمة النحرير د.حناف ع راوي الدوؿ األعماء في : الادس - راـ اهلل
العدؿ  محكمةمماف منابعة ونن يذ الرأي ايسن اري الذي أجدرن   إل الجمعية العامة لألمـ المنحدة 

واحنرامها لم رعية الدولية  الدولية الاامي بعدـ  رعية الجدار ووجوب إزالن ئ بما يك ؿ مجداقية هذ  الدوؿ
 والحؽ ال مسطيني ومنطمبات السالـ.

بارارات األمـ المنحدة وال رعية الدولية ونحمؿ  إسرا يؿوأمافت: "عم  المجنمل الدولي واألمـ المنحدة إلزاـ 
 عادةوا  مسؤوليانها الاانونية والسياسية واألخالقيةئ ونعويض أبناء  عبنا المنمرريف مف بناء جدار ال جؿئ 

 الني سيطرت عميها خالؿ نمؾ األعواـ". أمالكهـ
 //القدس، القدس، 

 
 ي بشأن جدار الفصل العنصريمتابعة رسمية لقرار الىا إلىمصطفى البرغوثي يدعو  

منابعة  إل العاـ لممبادرة الوطنية ال مسطينية  األميفمجط   البرغوثي  د.دعا النا ب  الادس: –راـ اهلل 
 إسرا يؿر يهاي الذي لـ يسن د من  رغـ مرور ثماني سنوات عم  جدور  مف اجؿ مالحاة رسمية لارا

قرار محكمة العدؿ الدولية في يهاي  إف" وقاؿ في بياف جحافي: وفرض حممة مااطعة وعاوبات عميها.
طاف يعنبر أهـ قرار قما ي في ناريخ الامية ال مسطينية لما نممن  مف نأكيد عم  عدـ  رعية ايسني

 في الادس المحنمة. ا سرا يمية وا جراءاتوجدار ال جؿ العنجري 
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 //القدس، القدس، 
 
 باتت كالسراب  المصالحة: في غزةالحكومة  

المجالحة  إفقاؿ أميف عاـ مجمس وزراء الحكومة ال مسطينية الماالة في غزة محمد عساوؿ : )يو بي آي(
. وفي بياف وزعئ أمسئ نعايبًا عم  نبادؿ اينهامات بيف "كالسراب"ال مسطينية المنعثرة منذ أ هر أمحت 

مرورة نمافر جهود الجميل مف "الاوى السياسية حوؿ المسؤوؿ عف نعثر المجالحة دعا عساوؿئ إل  
نهاء ايناساـ ايناساـ ي كؿ خطورة كبيرة عم  مجمؿ الحياة "ئ و دد عم  أف "أجؿ نحايؽ المجالحة وا 

 ."نرفض ب دة إطالة عمر ايناساـ"ماؼ . وأ"ال مسطينية
نهاء معاناة ال عب ال مسطينيئ  وعبر عساوؿئ عف الرغبة الحاياية لدى حكومن  في نحايؽ المجالحة وا 

ال عب ال مسطيني ينطمل ويريد مجالحة مممونة وحاياية ناود إل  إنهاء عمر ايناساـ "م ددا عم  أف 
ت كؿ ما بوسعها مف أجؿ انجاز المجالحة ونحاياها عم  أرض . ول ت إل  أف الحكومة عمم"وليس إطالن 

 الواقل. 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 نواب حماس: أطراف ال يروق ليا المصالحة تواصل االعتقاالت واالستدعاءات 

 أكد نواب كنمة "النغيير وا جالح" البرلمانيةئ النابعة لحركة حماس في راـ اهللئ أف اسنمرار: راـ اهلل
مف قبؿ أجهزة األمف النابعة لمسمطة في كافة مدف الم ة الغربيةئ "يعنبر رسالة  وايعناايتسندعاءات اي

وامح مممونهائ أف أحدًا ما ي يروؽ ل  أف يرى ال ارع ال مسطيني موحدًا وي يريد لألجواء ا يجابية أف 
 نسنمر وي يريد لممجالحة أف ننـ".
مات "قدس برس" نسخة عن  أف األجهزة األمنية "ما زالت نننهؾ الحريات وأماؼ النواب في بياف لهـ ن

العامة في الم ةئ وهي مسنمرة في نجرفانها الهوجا يةئ الني نهدؼ لمنيؿ مف الحركة ا سالمية وأنجارها 
 في الم ة الغربية".

 //قدس برس، 
 
 الردو  مميون ثالثينلمرواتب وزيادة  يكفيزكارنة: لدى السمطة ما  

ك ؼ ر يس ناابة العامميف في الوظي ة العمومية بساـ زكارنة عف أف لدى حكومة سالـ  :سما –بيت لحـ 
فياض في خزينة السمطة ما يك ي لدفل روانب الموظ يف ويزيدئ مطالبا الحكومة بجرؼ روانب الموظ يف 

أف لدي  معمومات مف  وأكد زكارنة في نجريح لراديو بيت لحـ  غدا أو بعد غد عم  أبعد نادير.
مميوف دويرئ زيادة عم   وزارة المالية ن يد أف الروانب منوفرة في خزينة السمطةئ إمافة إل  أكثر مف 

 فانورة الروانب.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 
 لتخفيف األزمة عمى الموظفين ستتعاونالوزير: البنوك جياد  
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عم   األزمةلنخ يؼ  األقج البنوؾ سنكوف منعاونة لمحد  أفة الناد جهاد الوزير ر يس سمط أكد :راـ اهلل
ع ا هاال يكات  إعادةالنعامؿ مل  إجراءات إفوقاؿ الوزير  الموظ يف وذلؾ بالنعاوف مل السمطة والبنوؾ.  وا 

نجؼ رانبئ  أوكاف رانبا كامال  إذامف عمولة ال يكات والنسويات الاما ية سنعنمد عم  طبيعة الرانب 
غرامات وذلؾ بسبب حالة الركود بروانب أو ان  ي نوجد ائف فوا د النأخير عم  الاروض  إل يرا م 

 الموظ يف.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 أبو مرزوق: المصالحة ىو مصمحة فمسطينية ومصرية وعربية... وغناجة توفي بشكل طبيعي 02

اسئ موس  أبو مرزوؽئ أف ي نرنيبات  جراء لااء بيف أكد نا ب ر يس المكنب السياسي لحركة حم :غزة
عباس ور يس المكنب السياسي لمحركة خالد م عؿئ لنحريؾ ممؼ محمود  السمطة ال مسطينية ر يس

المجالحةئ وأف ما نوجمت إلي  النحاياات الني أجرنها الحركةئ ب أف وفاة الايادي في الحركة كماؿ غناجةئ 
ف ما أثبنن  أئ جريدة الادسوأومح أبو مرزوؽئ في حديث مانمب ل يعي.نؤكد أن  قد نوفي ب كؿ طب

النحايااتئ ك  ت أف ال هيد غناجةئ مات اخنناقًا بالدخاف العادـ المنبعث مف مولد لمنيار الكهرباء في 
 منزل  بدم ؽ.

الر يس وفي سؤاؿ حوؿ وجود نرنيبات لعاد لااء مرناب بيف خالد م عؿئ أو أي وفد قيادي مف الحركة ب
 المجري الجديد محمد مرسيئ قاؿ أبو مرزوؽئ حن  ائف ي نوجد نرنيبات لهذ  الزيارة.

حماس نريد أف نكوف  :وحوؿ قمية إعالف حماس بغزة نعميؽ نسجيؿ الناخبيف في غزةئ قاؿ أبو مرزوؽ
نهي ة األجواء أماـ جميل المم ات بالنزامف بيف المجمس الوطنيئ وايننخابات الر اسية والن ريعية لمسمطةئ و 

ورفض أبو مرزوؽ اعنبار خطوة نعميؽ نسجيؿ الناخبيف في غزةئ  المجنة كي ننمكف مف اسن ناؼ عممها.
مف ياوؿ إف هذ  الخطوة جاءت بعد  :بأنها خطوة نانجة عف محاولة ايسناواء بر يس مجر الجديدئ وقاؿ

ة في مجر ومل الر يس الجديد حن  فوز مرس  بر اسة مجرئ فهذا غير جحيحئ ونحف سنعمؿ مل ا خو 
نماـ المجالحة هو مجمحة فمسطينية ومجرية وعربية.  ننجاوز مثؿ هذ  العاباتئ وا 

 7/6/1101، القدس، القدس  
 
 االنقساميين" إسقاطحواتمة يدعو النتفاضة ثالثة ولرفع شعار "الشعب يريد  03

ايؼ حوانمةئ إل  خطوة نحو انن امة دعا األميف العاـ لمجبهة الديماراطية لنحرير فمسطيف ن :عماف
ئ  فمسطينية ثالثة إل  جانب المسار السياسي والدبموماسيئ نرنكز عم  خطة م نركة نعزز بالنمويؿ الالـز

إسرا يمي في ظؿ اسنمرار ايسنيطافئ ومطالبًا بإنهاء ايناساـ  -مومحًا رفم   جراء لااء فمسطيني 
حوانمة في نجريحات إذاعية عم  مرورة  وأكد مسطينية الداخمية.ال مسطيني ونحايؽ الوحدة الوطنية ال 
مف مسنوطنات وجدار يمنؼ حوؿ المدف ال مسطينيةئ مما  ا سرا يميمااومة ايحنالؿ وغوؿ ايسنيطاف 

يسندعي جبهة مااومة  عبية منحدة مف كؿ ال جا ؿ ال مسطينية والاوى وال خجيات المسنامة ندعو لمؤازرة 
 عمميات المااومة ال عبية. إمدادمسؤولة عف موحدة بهي ة 

جراءالمناسبة  األجواءايناساـ ونوفير  إنهاءودعا حوانمة لمرورة  ايننخابات ال مسطينية في الم ة  وا 
 إجراءمرورة  إل  إمافةالنمثيؿ النسبي يننخابات البمديات والناابات والجامعات  أساسوالاطاع عم  

في  واألمهاتال باب  مجمس وطني موحد لمجميل في الوطف وال ناتئ داعياً اننخابات ر اسية ون ريعية و 
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كما ودعا  ايناساـ" إسااطالمناممة لمنزوؿ لم ارع نحت عنواف "ال عب يريد  واألجياؿال مسطينية  األرامي
 عار  إل الوحدة الوطنية واف ينطور ال عار  إل ايناساـ لموجوؿ   نهاءلممغط عم  الايادات ال مسطينية 

 ف ايناساـ وراء  قيادات.ايناسامييف" أل إسااط"ال عب يريد 
بوقؼ عمؿ لجنة ايننخابات بغزة يسنكماؿ نحديث سجالت  األخيرودعا حركة حماس لمعدوؿ عف قرارها 

 ايناساـ.  نهاءالناخبيف وعدـ ومل جدار جديد 
 01/6/1101وكالة سما اإلخبارية، 

 
 االتيامات بالمسؤولية عن تعطيل المصالحة يتبادلونممثمو حماس وفتح  04

عالف الدوحة. وقاؿ  غزة: واجؿ ممثمو حركني فنح وحماسئ نبادؿ اينهامات ب أف نطبيؽ ان اؽ الااهرة وا 
محمود الزهارئ الايادي البارز في حركة حماسئ إف الر يس ال مسطينيئ محمود عباسئ يهدؼ مف خالؿ 

ة والر اسية في الم ة الغربية وقطاع غزة ونجاهؿ مم ات المجالحة حرج  عم  إجراء ايننخابات الن ريعي
األخرىئ إل  إخراج حماس مف الحكـ. ونو  الزهار بأف عباس غير معني بنطبيؽ ما نـ النوافؽ ب أن  مف 
الامايا الر يسية لمحوارئ وعم  رأسها منظمة النحرير. وأومح أن  ي يمكف إجراء اننخابات في ظؿ النعدي 

إل  انديع عدد مف ايحنجاجات وايعنجامات  لحريات العامة في الم ة الغربيةئ الذي أدى مؤخراً عم  ا
الجماهيريةئ ي سيما بعد أف خاض المعناموف السياسيوف في سجوف السمطة إمرابا م نوحا عف الطعاـ. 

نعاطيها مل قمايا  والوييات المنحدة في "إسرا يؿ"وانهـ الزهار السمطة بأنها نخمل لنعميمات كؿ مف 
 المجالحة الوطنيةئ بنركيزها عم  إجراء اننخابات نهدؼ إل  إخراج حماس مف العممية السياسية.

وحوؿ حممة اينناادات الني وجهت لحكومة غزة بعد قيامها بإيااؼ عممية نسجيؿ الناخبيف في الاطاعئ قاؿ 
الغربية لـ ينمكنوا مف النسجيؿ هناؾئ ألف الزهار إف األغمبية الساحاة مف عناجر حركة حماس في الم ة 

. و كؾ الزهار في نزاهة عمؿ لجنة "إسرا يؿ"كوادرها معناموف لدى األجهزة األمنية ال مسطينية أو لدى 
ايننخابات المركزيةئ مدعيا أنها سمحت لممؤسسات األهمية الاريبة مف حركة فنح با  راؼ عم  عممية 

مد المجنة نعييف أ خاص مف فنح لمعمؿ في مجاؿ نسجيؿ الناخبيفئ ب كؿ نسجيؿ الناخبيفئ عالوة عم  نع
يخالؼ ما نعهدت ب  المجنة. و دد الزهار عم  أف الظروؼ األمنية والسياسية في الم ة الغربية ي نسمح 

إف أي  خص سيادـ ن س  في الم ة لالننخاباتئ سينـ اعناال   لحماس بالم اركة في ايننخاباتئ قا الً 
مف قبؿ سمطات ايحنالؿ. وأكد الزهار أف حركن  ي يمكف أف نوافؽ عم  اجنزاء عممية نطبيؽ قمايا  فوراً 

المجالحةئ ولف نسمح بايكن اء بإجراء ايننخاباتئ منوقعا أف ننامب حركة فنح مجددا عم  ننا ج 
 ايننخابات.

عم  أف المجالحة  ارئ م دداً مف ناحين ئ رفض الايادي في حركة فنحئ فيجؿ أبو  هالئ انهامات الزه
نوق ت في أعااب قرار حماس وقؼ عمؿ لجنة ايننخابات المركزية. وأ ار أبو  هال إل  أف جميل مم ات 
المجالحة كاف ينـ معالجنها جنبا إل  جنبئ إل  أف انخذت حماس قرارها بوقؼ عمؿ لجنة ايننخاباتئ 

 دويب المجالحة.معنبرا أف هذ  الخطوة كانت بمثابة ومل العجي في 
وك ؼ أبو  هال النااب عف أف فنح طمبت مف مجر الندخؿ لدى حماس لمنراجل عف قرار وقؼ عممية 
نسجيؿ الناخبيف في غزةئ عم  اعنبار أف هذ  الخطوة نمثؿ نجاوزا لالن اؽ الذي نـ النوجؿ إلي  بيف 

ئ فإف هناؾ خطوات قد انخذت عم  الحركنيف برعاية مجرية. وأكد أبو  هال أن  )بخالؼ ما يدعي الزهار(
جعيد ممؼ منظمة النحرير واننخابات المجمس الوطني. واعنبر أبو  هال أف نسجيؿ المواطنيف في سجؿ 
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ألؼ فمسطيني ليس لهـ أسماء في سجؿ  111الناخبيف هو اسنحااؽ وطنيئ عم  اعنبار أف هناؾ 
إل   ابات قد أوقؼ عجمة المجالحةئ م يراً الناخبيف. وحذر أبو  هال مف أف قرار وقؼ عمؿ لجنة ايننخ
 أن  لـ يعد با مكاف عاد لااء بيف الر يس عباس وخالد م عؿ.

 01/6/1101الشرق األوسط، لندن، 
 
 مسؤولية جمود المصالحة الفمسطينية تتحملأبو زىري: فتح  05

ة ايننخابات اسنغربت حركة حماس حديث ر يس السمطة محمود عباس عف م اجأن  بنعميؽ عمؿ لجن :غزة
في قطاع غزةئ وقول  بعدـ معرفن  باألسباب الحاياية لذلؾئ وأكدت أف ما أسمن  بػ"حالة ا رهاب األمني" 
الني نعي ها الم ة هي الني دفعت حماس إل  نعميؽ عمؿ لجنة ايننخابات في غزة لحيف النزاـ فنح 

 باسنحااقات ان اقات المجالحة.
قدس برس أف حديث  وكالةسامي أبو زهري في نجريحات خاجة ل ورأى الناطؽ الرسمي باسـ حماس

الر يس عباس عف أن  ي يعرؼ األسباب الحاياية لنعميؽ عمؿ لجنة ايننخابات ليس دقيًاائ وقاؿ: "إذا كاف 
محمود عباس ي يعرؼ األسباب الحاياية الني أدت إل  نعميؽ عممية نسجيؿ الناخبيف في قطاع غزة فهذ  

ألف األسباب وامحة عم  األرضئ ونحف ننحدث عف حاا ؽ نمارسها األجهزة األمنية في  م كمة أكبرئ
الم ة وينحمؿ مسؤولينها الر يس محمود عباسئ وهو ما يؤكد عدـ النزاـ حركة فنح بايسنحااقات الواردة 

 وأكد أف كرة المجالحة بيد فنح. في ان اؽ المجالحة".
 8/6/1101قدس برس، 

 
نياء االحتالل طينيونالفمسالبردويل:  06  يراىنون عمى مصر الجديدة لرفع الحصار وا 

جالح البردويؿ أف نكوف الحركة قد نمات مف الر اسة المجرية . ن   الايادي في حركة حماس د :غزة
الجديدة أية وعود ب نح معبر رفح ب كؿ نها يئ لكن  أكد أف ال مسطينييف عامة وفي غزة نحديًدا "يعولوف 

نما أيماً عم  مجر الجد في الدفاع عف الامية  يدة ليس فاط لمنخ يؼ مف معاناة الحجار وايحنالؿئ وا 
قدس برس  وكالةوأومح البردويؿ في نجريحات خاجة ل ال مسطينية في المحافؿ الدولية وحماية مادسانها".

يدة في أف العالقات الني نربط مجر بال عب ال مسطيني عامةئ ي سيما في قطاع غزة دخمت مرحمة جد
 عهد ما بعد الثورة.

عم  جعيد آخر؛ ن   البردويؿ أف نكوف المخابرات المجرية قد مارست أي مغوط عميهـ ب أف نعميؽ 
 عمؿ لجنة ايننخابات في قطاع غزة.

 8/6/1101قدس برس، 
 
 األردننزال: زيارة وفد حماس نجحت في التأسيس لمرحمة جديدة مع  07

 أمسالمكنب السياسي لحركة حماس خالد م عؿ المممكة مساء  غادر ر يس: حمزة العكايمة -عماف 
عم  رأس وفد مف أعماء المكنب السياسي لمحركة نممنت  لألردفمنوجها إل  الدوحةئ بعد زيارة رسمية 

اهلل الثاني وعدد مف  لممؾ عبداعم  الجعد الرسميةئ وال عبيةئ وايجنماعيةئ الناوا فيها ب حافالً  برنامجاً 
الدسنورئ وجؼ عمو المكنب السياسي  جريدةوفي نجريحات ل وال عاليات السياسية وا عالمية.المسؤوليف 

أنها نجحت في نحايؽ أهدافها  لحركة حماس محمد نزاؿ زيارة م عؿ لممممكة بأنها كانت ناجحةئ مومحاً 
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اوة الرسمية وال عبية وأ اد نزاؿ بالح  بالنأسيس لمرحمة جديدة في العالقة بيف الدولة األردنية وحركة حماس.
 .يوماً  01الني حظي بها م عؿ والوفد المرافؽ ل  خالؿ فنرة زيارة الوفد الني امندت نحو 

 01/6/1101الدستور، عمان، 

 
 ىل من مصمحة "أردنية حمساوية" إلعادة العالقات بينيما؟: عّمان إلىبعد زيارة مشعل الثانية  08

مكنب السياسي لحركة حماس خالد م عؿ الثانيةئ لألردفئ لـ نكف زيارة ر يس ال: أحمد المجري - غزة
ولااؤ  العاهؿ األردني عبد اهلل الثاني مرة أخرى خالؿ فنرة وجيزةئ إل  جانب أقطاب العمؿ السياسي 
بالمممكة م اجً ا لدى الكثير مف الساسةئ والمراقبيف والمحمميف السياسييفئ ويسيما في ظؿ األوماع الدا رة 

وفي ن س ال أف؛ رأى  لعربيئ ورؤية كؿ مف الطرفيف وجود مجمحة أو من عة ل  عند ائخر.في العالـ ا
لبناء عالقة جديدة مل حماسئ في إطار نظرة  محمالف سياسياف مطمعافئ أف األردف الرسمي يسع  جاهداً 

 ة مف روع يرى فيها إمكانية نأثير الحركة عم  النيارات ا سالمية كجماعة ا خواف المسمميفئ والنهد
المواطنيف األردنييفئ فيما أف لحماس مجمحة كبيرة في وجودها باألردف عم  اعنبار أنها نمـ أكبر نجمل 

 لالج يف ال مسطينييف في العالـ العربي.
ورأى المحمؿ السياسي مجط   الجواؼ أف لكؿ مف األردفئ وحركة حماس مجمحة م نركة في إعادة 

 مح داـ لعدة سنوات.العالقة بينهمائ بعد اناطاع وا
ووافؽ المحمؿ السياسي نيسير محيسف سابا  الجواؼئ حيث قاؿ إف النظرة العامة ليست م اج ة لزيارة 
م عؿ لألردفئ وأنها ندخؿ في سياؽ النداعيات الني ن هدها المنطاة وا قميـ العربي ب كؿ عاـئ المنمثمة 

عم  رأس أنظمة الحكـ في العديد مف الدوؿ العربية بجعود النيارات ا سالمية ونادمها في انجا  وجودها 
وأ ار محيسف إل  وجود مجمحة أردنية في الوقت الراهف لوجود عالقة مل حماسئ  الكبيرة كمجر ونونس.

"هناؾ مجمحة م نركة بيف الطرفيف وليس بالمرورة أف يكوف هناؾ نبادؿ من عةئ ولكف اسن ادة مما  ونابل:
في األردف  حداث نوع مف الهدوء والرؤية في النعامؿ  ركات ا سالمية ونحديداً نمثم  حركة حماس عند الح

 مل المؤسسة السياسية الرسمية".
 8/6/1101موقع فمسطين أون الين، 

 
 خالد مشعل يزور تونس لممشاركة بالمؤتمر التاسع لحركة النيضة اإلسالمية 11

ناسل لحركة النهمة ا سالمية النونسية رياض : قاؿ ر يس لجنة ا عداد لممؤنمر ال.(اي.بي.يو) –نونس 
ئ إف ر يس المكنب السياسي لحركة حماس ال مسطينية خالد م عؿ سيزور نونس لمم اركة بالمؤنمر يال عيب

 الذي سنبدأ أعمال  يـو الخميس المابؿ.
 01/6/1101، لندن، القدس العربي

 
 
 
 ر ليفي ميزلة قانونيةومخالف لمقانون الدولي وتقري شرعيفتح: االستيطان غير  10

أكدت حركة فنح أف نارير ما يسم  بمجنة لي ي الذي أعط  ايسنيطاف في األرض ال مسطينية  :راـ اهلل
الج ة الاانونيةئ وأن  ي ينعارض مل الاانوف الدوليئ مهزلة قانونية إسرا يمية جديدةئ واسنهزاء ونحد سافر 
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و ددت الحركةئ  .1113رار المحكمة الدولية في يهاي عاـ لممجنمل الدولي وقرارات مؤسسان  المخنم ة وق
عم  لساف المنحدث باسمها أسامة الاواسميئ في بياف جحافي جادر عف م ومية ا عالـ والثاافةئ عم  

وقاؿ الاواسمي إف  أف ايسنيطاف برمن  في األرض ال مسطينية غير  رعي ومخالؼ لماانوف الدولي.
لماانوف الدولي وقرارات  وفااً  "إسرا يؿ"في  رقي الادسئ أراض محنمة مف قبؿ  يداً األرامي ال مسطينيةئ ونحد

ئ الذي ي ير إل  (يهاي)مجمس األمفئ ونـ النأكيد عم  ذلؾ في الرأي ايسن اري لمحكمة العدؿ الدولية 
رابعة عاـ أف األرض ال مسطينية محنمةئ وينطبؽ عميها الاانوف الدولي ا نساني خاجة ان اقية جنيؼ ال

لادس أو ا ئ وأف كؿ ا جراءات والاوانيف الجادرة عف حكومة ايحنالؿ ا سرا يمي مف مـ ل رقي0838
  رعنة البناء ايسنيطاني في األرض ال مسطينية مخال ة لم رعية والاانوف الدولييف.

 8/6/1101نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 
 لمعودة إلى المفاوضات "إسرائيل"رفض الضغوط التي تمارسيا عباس إلى يدعو  نافذ عزام 11

أكد عمو المكنب السياسي لحركة الجهاد ا سالمي ال يخ نافذ عزاـ أف ايحنالؿ ا سرا يمي لـ يمنـز  :غزة
الذي وقل بيف قيادة الحركة  ئمايو المامي /أيار 03الذي أنه  إمرابهـ عف الطعاـ في  ئبان اؽ األسرى

دارة السجوفئ وقاؿ خالؿ وق ة نمامنية يوـ ايثنيف األسيرة و  أماـ مار الجميب األحمر بمدينة غزة:  8/6ا 
"إف ايحنالؿ يماطؿ في نن يذ بنود اين اؽئ وخاجة فيما ينعمؽ بزيارة أهالي غزة ألبنا هـ األسرى في 

مات الني نمارسها ودعا عزاـ ر يس السمطة محمود عباس إل  رفض المغوط الخارجية والمساو  السجوف".
إسرا يؿ لمعودة إل  الم اومات ب كؿ نها ي؛ ألف "م روع الم اومات مل إسرا يؿ كاف مميعة لموقت 
وعم  حساب الثوابت ال مسطينية"ئ م يًرا إل  أف المااومة هي الخيار األوؿ واألخير لمدفاع عف األسرىئ 

 كما قاؿ.
 8/6/1101قدس برس، 

 
 ن جنوب غزةموقعي تقصفطائرات االحتالل  12

موقعيف في رفح وخاف يونس جنوب  01/6قج ت طا رات ايحنالؿ الجهيوني فجر اليوـ الثالثاء  :غزة
وقالت مجادر محمية لمراسمنا إف طا رات ايحنالؿ قج ت  قطاع غزة دوف ا بالغ عف وقوع إجابات.

اب عممية الاجؼئ موقل ندريب نابل لحركة األحرار غرب خاف يونس؛ حيث سمل دوي ان جار ها ؿ ع
ئ خالية غرب رفح دوف إجابات أيماً  كما قج ت طا رات ايحنالؿ أرماً  دوف ا بالغ عف وقوع إجابات.

 حسب المجادر الطبية.
 01/6/1101المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 
 
 التجاذبات المبنانيةباستقرار المخيم وعدم التدخل  عين الحموة:ب الفمسطينيةلجنة المتابعة  13

في مخيـ عيف الحموة الحرص عم  نثبيت  وا سالميةأكدت لجنة المنابعة لماوى ال مسطينية الوطنية  :جيدا
جراعات داخمية وعدـ الندخؿ في  أيوايسنارار في المخيـ والجوار وعدـ انزيؽ المخيمات في  األمف

 أوماعبحث في ننظيـ في مارها في عيف الحموةئ خجص لم وعادت المجنة اجنماعاً  النجاذبات المبنانية.
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سر لجنة المنابعة  أميفواجنماعيًا وحيانيًا ي سيما مل قرب حموؿ  هر رمماف المبارؾ. وقاؿ  المخيـ امنياً 
ايمنية وايجنماعية ونـ اين اؽ  األوماععبد مادح اثر ايجنماع: "اجنمعت لجنة المنابعة لمناق ة ومنابعة 

ز المزيد مف العناجر لهذ  الاوة لنعمؿ عم  ننظيـ الومل داخؿ عم  ننظيـ الاوة األمنية الم نركة وفر 
لااءاننا  أف وأكدنامخيـ عيف الحموة. وجرت مناق ة سبؿ ن عيؿ دورها لمجمحة امف المخيـ واسنارار . 
بانجا  نعزيز  دؤوباً  م نوحة ومسنمرة لكي نمبط مخيماننا واف  اء اهلل  هر رمماف المبارؾ سي هد عمالً 

ن  أوايجنماعي والخدماني و  ا نسانيعم  الوحدة الوطنية وعم  الدور  وأكدنااألمني وايجنماعي.  ايسنارار
ننانكوف موحديف  أفيجب  ونؤكد عم  دور الجيش المبناني الذي  إطالقًائلف نندخؿ في  ؤوف المبنانييف  وا 
 وايسنارار". األمفيح ظ 

الموجودة عم   األطر"نوافانا عم  العمؿ عم  نعزيز   كيب العينا: ا سالميوقاؿ مسؤوؿ حركة الجهاد 
بهدؼ نثبيت األمف وايسنارار في المخيـ والجوار خاجة في ظؿ  األمنيةجعيد المنابعة وعم  جعيد الاوة 

ما يجري في محيطنا مف نجاذبات ي يحمد عاباها وحن  ي ينزلؽ  عبنا ال مسطيني ومخيماننا في جراعات 
ف بوجمننا سنبا  فمسطيف والح اظ عم  امف واسنارار  عبنا وسنبا  أ وأكدناهائ داخمية نحف بغن  عن

 ".ا سرا يميبندقيننا موجهة فاط مد العدو 
 01/6/1101، بيروت، المستقبل

 
 في المخيماتالحراك الشبابي الفمسطينيحول  فتحلندوة  :مخيم البداوي 14

أمسئ ندوة  في  ماؿ لبناف مخيـ البداوي نظمت حركة فنح في قاعة الر يس الراحؿ ياسر عرفات في
 ."الحراؾ ال بابي ال مسطيني في المخيمات.. آفاؽ ونطمعات"سياسية بعنواف 

إف ال باب ال مسطيني ي كؿ رافعة ويادـ عنوانًا "قدـ الندوة أميف سر منطاة ال ماؿ أبو جهاد فياضئ فااؿ: 
. وسطر خاللهما أروع 1111والثانية في العاـ  0876نماليًا جديدًا في اينن امنيف األول  في العاـ 

مالحـ البطولة في نجدي  لاوات ايحنالؿ الجهيوني بالجدور العارية منسمحًا بإيمان  برب  وبعن واف 
ال باب هـ األمؿ وحراكهـ الممبوط والممنـز ". واعنبر أف "ال باب الثوري وبابمن  حجر وسكيف وماالع

 ."ات ال مسطينية هو المرنج المجمحة الوطنية وأمف المخيم
نجاوز الجعاب يحناج إل  كادر منميز والكادر "ونحدث عمو إقميـ لبناف أبو أحمد زيدانيئ فأ ار إل  أف 

دارة الجراع في هذ  المرحمة يعني وجود  المنميز ل  ج اتئ ونجاوز األزمة يعني فف إدارة الجراع وا 
سنمرار الادرة عم  العطاء والحركة ومبط األعجاب قيادات فمسطينية منميزة ووجود ال باب أساسي ي

. و دد عم  مرورة نطوير الادرات والمميزات األساسية لدى  بابنا مف أجؿ "وهذ  كمها مف ج ات الكادر
 مواجهة العدو المنربص لالناماض عم  م روعنا الوطني.

 01/6/1101السفير، بيروت، 
 
 
 ن ظروف مقتل كمال غناجة في دمشقفي حماس يروو قياديونالمندنية":  الحياة" 15

ال عبية بالعاجمة األردنية عمافئ يخيـ الحزف والوجوـ عم   "طبربور"في منطاة : نامر الجمادي -عماف 
عا مة األردني مف أجؿ فمسطيني وأحد مسؤولي حركة حماس األمنييف كماؿ غّناجةئ الذي اغنيؿ في 

 دسيا بالعاجمة السورية دم ؽ.ثاء المامي في منزل  بماحية قظروؼ غاممة الثال
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الحياة عف المحظات األخيرة الني عا ها رجؿ كاف  جريدةمجادر رفيعة المسنوى في حركة حماس نحدثت ل
عف الن اجيؿ  ئالني فممت عدـ ا  ارة إليها ئي مؿ البااء بعيدًا مف األمواءئ كما نحدثت نمؾ المجادر

كاف  )غناجة( إف أبو مجاهد"وقاؿ واحد مف هؤيء  األمنييف.الكاممة المنعماة باغنياؿ واحد مف مسؤوليها 
أف مهمات هذا الجهاز كثيرة وي نسنطيل ". وأماؼ: "أحد المسؤوليف في الجهاز األمني النابل لحماس

النحدث عنها ب كؿ عمنيئ لكنها نبدأ بنوفير الحماية ال خجية لايادات الجؼ األوؿ في الحركةئ ونننهي 
 ."النحريات األمنية عف الكياف الجهيونيبجمل المعمومات و 

مباط "ول نت معمومات إل  أف غّناجة كاف معنيًا إل  وقت معيف بالبااء داخؿ سورية مل مجموعة مف 
لحماس داخؿ المدف السوريةئ  "خ ي"النابعيف لمحركةئ وكانت مهمة هؤيء الح اظ عم  نواجد  "ايرنباط

  ؽ عاب اسنارار األوماع.يممف العودة إل  حامننها الر يسية دم
بدأت الاجة حينما اخن   غّناجة "وعف الن اجيؿ الخاجة بحادثة ايغنياؿئ قالت المجادر النابعة لحماس 

 ."في  كؿ م اجئئ وذلؾ عاب انجاؿ هان ي أجرا  مل زوجن  المايمة في عماف عجر يوـ ايغنياؿ
. "جن  اناطعت جميل اينجايت بيننا وبين عاب اينجاؿ الذي أجرا  أبو مجاهد بزو "وأمافت المجادر 

واحد فاط مف أبناء الحركة الموجوديف في سورية كاف عم  عمـ بالمكاف الذي يايـ ب  غّناجةئ وهو "ونابعت: 
بعد محاويت لالنجاؿ ب  عبر الهانؼئ فوجئ "وزادت:  ."منزل  الذي نمّمك  في وقت سابؽ بماحية قدسيا

ن  يرد عم  هان   النااؿئ مؤكدًا لهـ بأن  ومجموعة مف رفاق  اقنحموا منزؿ غّناجة ا خوة المعنيوف بأحد جيرا
 ."بعد أف ا نموا را حة حريؽ ن وح مف داخم ئ حيث قاموا بإط اء النيراف مف دوف أف يجدوا أحدًا في المنزؿ

ار ندلهـ عمي ئ هذا اينجاؿ دفل كوادر حماس إل  النحرؾ عم  ال ور إل  منزؿ غّناجة لمبحث عف أية آث
أف فرياًا مف الحركة كّمؼ بالبحث عن  في األماكف الني كاف ينردد "ونابعت المجادر  لكف مف دوف جدوى.

قرر فريؽ البحث العودة إل  منزؿ ال ايد لمبحث مرة "و ."عميها في العاجمة دم ؽئ لكف أثر  فاد بالكامؿ
سنودع( في إحدى الغرؼئ وسرعاف ما فوجئ أخرىئ وبالجدفة الن ت أحدهـ إل  األعم  حيث عمّية )م

بجزء مف مالبس غّناجة نظهر مف خالؿ باب العمّية الجغيرئ وحينما جعدوا بانجاهها وجدوا رفياهـ مانوًي 
 ."ومما  بيف أكواـ مف الكرانيف الورقية الاديمة

كانت عم  جسد  آثار "إل  ذلؾئ ن ت المجادر ذانها أنباء أ ارت إل  أف غّناجة كاف ماطوع الرأسئ قا مة 
 ."نعذيب وحروؽ وجعؽ بالكهرباء

ئ الذي اغنال  "كانت نربط  عالقة ننظيمية بالايادي في الحركة محمود المبحوح"المجادر قالت إف ال ايد 
ولـ نسنبعد المجادر أف يكوف الموساد هو الذي ياؼ  .1101يناير  /الموساد في دبي في كانوف الثاني

لحياة أف نكوف حادثة ايغنياؿ جريدة اادر ماربة مف حماس لـ نسنبعد في حديثها لوراء اغنيال ئ لكف مج
نمت عم  يد سورييف مواليف لمنظاـ السوريئ كرد انناامي عم  موقؼ حماس مف األحداث في سوريةئ وعدـ 

 نأييدها لمنظاـ.
 اجيؿ الوفاةئ والوامح ما زالت ننابل ن"لكف زعيـ حماس خالد م عؿ قاؿ في نجريحات لمحياةئ إف الحركة 

فيها الحرؽ وربما  يء آخر سننحاؽ من  خالؿ األياـ المابمةئ لكف بال  ؾ إف اسن هاد عّناجة خسارة كبيرة 
 11نحف ائف في وداع رجؿ قد ي نعرفون ئ لكن  منذ أكثر مف "وأماؼ:  ."بالنسبة لاادة حماس وكوادرها

منذ أف عرفن  وهو مناطل لخدمة الامية " :. وقاؿ"ي سبيؿ اهللعامًا يسع  نحو ال هادة وي ني وقن  وحيان  ف
 ."ال مسطينية وهمـو األمة. كاف يابض عم  جمر المااومة

 01/6/1101الحياة، لندن، 
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 الحسن بجنازة رسمية ىاني جثمان يشيعونالفمسطينيون رام اهلل:  16

نامؿ هاني الحسفئ وهو أحد أبرز راـ اهلل:  يل ال مسطينيوف أمسئ في جنازة عسكرية رسميةئ جثماف الم
و ارؾ الر يس ال مسطيني في مراسـ وداع الحسفئ الذي  قادة حركة فنح الناريخييفئ ووزير الداخمية األسبؽ.

حمر المراسـئ و  عزفت ل  الموسيا  لحف الوداع األخيرئ قبؿ أف يناؿ إل  مابرة راـ اهلل ليوارى الثرى هناؾ.
ضئ وعدد كبير مف أعماء المجنة النن يذية لمنظمة النحرير ال مسطينيةئ ر يس الوزراءئ سالـ فيا أيماً 

والمجنة المركزية لحركة فنحئ والمجمس الثوري لمحركةئ ومسؤولوف ووزراءئ إل  جانب وفد ممكي مغربيئ 
 كاف ينرأس  وزير األوقاؼ أحمد نوفيؽ.

 01/6/1101الشرق األوسط، لندن، 
 
 لى الحكم في مصر يمّثل دعمًا لحركة حماس وصول اإلخوان المسممين إباراك:  17

رأى وزيػػػر الػػػدفاع ا سػػػرا يميئ إيهػػػود بػػػاراؾئ أمػػػسئ أف النطػػػورات النػػػي ن ػػػهدها منطاػػػة ال ػػػرؽ : عمػػػي حيػػػدر
األوسػػطئ ن ػػرض عمػػ  الدولػػة العبريػػة أف نكػػوف عمػػ  اسػػنعداد دا ػػـ فػػي المػػدى البعيػػد أيمػػًائ ماػػّرًا فػػي الوقػػت 

ذي يواجػػ  إسػػرا يؿ مػػف جهػػة قطػػاع غػػزة هػػو نطػػور الاػػدرة الجػػاروخية البعيػػدة ن سػػ  بػػأّف النهديػػد المركػػزي الػػ
واعنػػرؼ بػػاراؾئ أمػػاـ لجنػػة الخارجيػػة واألمػػف النابعػػة لمكنيسػػتئ بػػأف وجػػوؿ ا خػػواف المسػػمميف إلػػ   المػػدى.

الحكػػػـ فػػػي مجػػػر يمثّػػػؿ دعمػػػًا لحركػػػة "حمػػػاس" ودفعػػػًا ونعزيػػػزًا لمكاننهػػػا فػػػي المػػػ ة الغربيػػػة. ول ػػػت إلػػػ  أف 
كيمػػػومنرًائ نجػػػؿ إلػػػ  منطاػػػة  61واريخ النػػػي نممكهػػػا فجػػػا ؿ المااومػػػة ال مسػػػطينيةئ والنػػػي يبمػػػل مػػػداها الجػػػ

هرنسيميا ئ ما يمّثؿ نهديدًا مركزيًا  سرا يؿ. كذلؾ قدَّر بأف ا خواف المسمميف سيحاولوف موازنة الريػاح وعػدـ 
 الوجوؿ إل  النجادـ مل المجمس العسكري.

وية مػػل السػػمطة ال مسػػطينيةئ كػػّرر بػػاراؾ المعزوفػػة ا سػػرا يمية بإلاػػاء مسػػؤولية وبخجػػوص جمػػود عمميػػة النسػػ
عدـ الناّدـ عم  ر يس السمطة ال مسطينية محمود عباسئ رغـ أن  لػـ يعػؼ إسػرا يؿ واألوروبيػيف واألميػركييف 

السياسػي ي يخػدـ  مف المسؤولية عف الومل الاا ـ. وأكد أف "اسنمرار حالة الهدوء ليس أمرًا بديهيًا؛ فػالجمود
مجمحة إسرا يؿ". ورأى أّف عم  إسرا يؿ مسؤولية قيادة األطػراؼئ مػف دوف أف ينسػ  نػذكير ر ػيس السػمطةئ 

 محمود عباس ور يس الحكومة ال مسطينية سالـ فياض بأنهما "ممزماف منل ا رهاب".
اوؿ: "نحػف ننػابل بامػؽ إمكانيػة ونطرؽ باراؾ إل  الومل عم  الحدود ال مالية والنهديػدات المحنممػة منهػا بػال

نسػػّرب وسػػا ؿ قناليػػة منطػػورة مػػف سػػوريا إلػػ  حػػزب اهلل"ئ ممػػي ًا أف إيػػراف وحػػزب اهلل يعمػػالف ب ػػكؿ عميػػؽ 
 نااذ نظاـ األسد. وكرر موقؼ المؤسسة ا سرا يمية بنأكيد  أف سػاوط الػر يس األسػد أمػر حنمػي "فػي مػوء 

 خيرة".النطورات الني  هدنها سوريا في ال نرة األ
مػػف جهػػة ثانيػػةئ اسػػنبعد بػػاراؾ أف نػػؤدي المحادثػػات بػػيف إيػػراف والػػدوؿ العظمػػ  إلػػ  وقػػؼ نطػػوير البرنػػامج 
النػػووي ا يرانػػي. وأ ػػار إلػػ  أف الوقػػت الػػذي باػػي أمػػاـ إيػػراف "لػػيس أسػػابيل معػػدودةئ ولكػػف أيمػػًا المسػػألة ي 

 ننعمؽ بسنوات معدودة".
 هدنها الساحة الداخمية ا سرا يمية ب أف نجنيد الحريديـئ رأى باراؾ أف وبالنسبة إل  النجاذبات األخيرة الني 

"نجنيد الجميل هو فرجة ناريخية وممكنة لنوسػيل دا ػرة نحمػؿ العػبء". وأكػد أف هنػاؾ اهنمامػًا وامػحًا بعػدـ 
نما الوجوؿ أيمًا إل  ننا ج "ننجؿ بنغييػر جػذري نجػا  الحريػديـئ  ويحاػًا ايقنجار فاط عم  المحادثاتئ وا 

ب كؿ مندرج نجا  العربئ عم  أف يؤدي ذلؾ إلػ  نوزيػل عػبء النجنيػد عمػ  مػواطني إسػرا يؿ". ورأى بػاراؾ 
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أف "المومػػوع مهػػـ جػػدًا"ئ وأف هػػذا الوقػػت هػػو "ينخػػاذ الاػػرارات الحاسػػمة" انطالقػػًا مػػف وجػػود "فرجػػة ناريخيػػة 
وبمػػورة قػػانوف يمبػػيئ مػػف جهػػة أولػػ ئ كػػؿ  فعميػػة بنغييػػر جػػدوؿ األعمػػاؿ إذا نمكنػػا مػػف النغمػػب عمػػ  الخالفػػات

نوقعػػات النيػػار المركػػزي فػػي المجنمػػل ا سػػرا يميئ الػػذي يخػػدـ فػػي الجػػيشئ ومػػف جهػػة ماابمػػةئ يمبػػي مػػرورة 
ا جػػػغاء إلػػػ  مػػػرورات الجػػػيش". وأكػػػد اقنناعػػػ  "ببػػػذؿ كػػػؿ الجهػػػود مػػػف أجػػػؿ الوجػػػوؿ إلػػػ  جػػػيغة مابولػػػة 

 لماانوفئ مابولة مف كؿ األطراؼ".
 01/6/1101، يروتاالخبار، ب

 
 مجمة التايم األمريكية: حركة فتح جزٌء فّعال في نظامنا األمنيلباراك  18

إيهود باراؾ بوجود "أرمية م نركة" بيف الكياف وحركة فنحئ مؤكدًا  سرا يمياعنرؼ وزير الحرب ا : الناجرة
  :نهػػا مجمػػة النػػايـ األمريكيػػةوقػػاؿ بػػاراؾ فػػي ماابمػػة أجر  سػػرا يمي. أف األخيػػرة جػػزء فعػػاؿ فػػي النظػػاـ األمنػػي ا

"إننػػي أفمػػؿ إجػػراء محادثػػات مػػل راـ اهلل وأقػػوؿ ل ػػعبي ولاػػادة العػػالـ أجمػػل أنهػػـ يريػػدوف السػػالـ ألنهػػـ جػػزٌء 
وأمػػاؼ: " ايحنػػراـ المنبػػادؿ والعػػيش جنبػػًا إلػػ  جنػػب هػػو مػػا  فّعػاؿ فػػي نظامنػػا األمنػػي والجػػيش ا سػػرا يمي".

ونػػػابل : "أقػػػوؿ لعبػػػاس  نػػػؼ واي ػػػنباؾ المسػػػمح فػػػإف حمػػػاس سػػػنن وؽ".نريػػػد  حركػػػة فػػػنحئ لكػػػف إذا أردنػػػا الع
وفيػػاضئ ي نخػػػدعوا أن سػػكـ فػػػي أف جمػػود عمميػػػة السػػالـئ والعنػػػؼ المحنمػػؿ سيكسػػػبكـ  ػػي ًائ ألنػػػ  سػػػيننهي 

 بمواجهة بيف إسرا يؿ وحماس".
 8/6/1101، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 السيادة اإلسرائيمية إلىفة الض حممة جديدة لنواب اليمين اإلسرائيمي لضمّ  21

رد نػواب مػف اليمػيف ا سػرا يمي عمػ  نجػريحات لػر يس السػمطة ال مسػطينيةئ : آماؿ  حادة -الادس المحنمة 
محمػػود عبػػاسئ ادلػػ  بهػػا لمانػػاة الثانيػػة فػػي النم زيػػوف ا سػػرا يميئ بمػػرورة نطبيػػؽ الاػػانوف ا سػػرا يمي عمػػ  

وقاؿ ر ػيس الكنػؿ البرلمانيػة ألحػزاب اي ػنالؼ الحػاكـئ   سرا يمية.الم ة الغربية وممها ال  نخوـ السيادة ا
النا ػب ز يػؼ الكػيفئ بعػد دعونػ  الػ  مػـ المػػ ة الغربيػةئ اف العػالـ ينظػر  سػرا يؿ انهػا دولػة مػعي ة وهػػذا 
يػػػدفعها الػػػ  ناػػػديـ الننػػػازيت لم مسػػػطينييف وي نجػػػرؤ عمػػػ  انخػػػاذ قػػػرارات بعيػػػدة المػػػدى فيمػػػا مطالػػػب الغػػػرب 

 را يمي بناديـ الننازيت ي ننوقؼ. وبراي  فاف مـ الم ة الغربية ال  إسرا يؿ يمل حدا لهذ  المطالب. س
 01/6/1101، الحياة، لندن

 
 
 0837 فمسطينييلجنة إسرائيمية توصي بتقميص محكوميات أسرى  20

امية "إيمػي فمػومر"ئ أوجت لجنة إطالؽ سراح السجناء ائمنيف في "إسرا يؿ" بر اسة المح: نوفيؽ عبد ال ناح
وزير الاماء ا سرا يمي "يعاوب ن ماف" بناميص محكوميات مجموعة مف األسرى ال مسػطينييف "األمنػيف" مػف 

 "قنؿ إسرا يمييف" أو "المساعدة في الانؿ"ئ وحكـ عميهـ بالمؤبد قبؿ ان اؽ أسمو.ػئ والذيف أدينوا ب37عرب
ذ  الخطػػوة جػػاءت ننيجػػة نعػػديؿ الاػػانوف الػػذي مػػرر فػػي وجػػاء عمػػ  لسػػاف مسػػؤوؿ قػػانوني رفيػػل قولػػ : "أف هػػ

الكنيسػػت قبػػؿ  ػػهريف"ئ ممػػي ًا: "أنػػ  ي يوجػػد فهػػـ اليػػوـ بوجػػوب النعامػػؿ مػػل األسػػرى العػػرب الاػػاطنيف فػػي 
إسػػرا يؿ بابمػػة حديديػػةئ وانػػ  يجػػب النظػػر إلػػيهـ بنظػػرة إنسػػانية مػػف خػػالؿ مسػػاوانهـ مػػل السػػجناء األمنػػيف 

 اليهود".
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قل ايلكنروني لجحي ة "هآرنس"ئ اليـو ايثنيفئ أف أعمػاء المجنػة لػـ يحػددوا المػدة النػي سػينـ هذا وأفاد المو 
الع و عنهائ م يرًا إل  أن  مف بيف الذيف نـ النوجية بػإطالؽ سػراحهـ األسػير "كػريـ يػونس" وهػو أقػدـ أسػير 

 فمسطيني أمنيئ وأيما سي مؿ الارار ابف عم  "ماهر يونس".
 18/16/1101، 37عرب 

 
  فمسطينياً  مريضاً  إسرائيميين تسببا بوفاة شرطيينلعقوبة  شيراً ثالثون  :محكمة الصمح 21

اكن ػػت محكمػػة الجػػمح ا سػػرا يمية فػػي الاػػدسئ اليػػـو ايثنػػيفئ بػػالحكـ عمػػ  ال ػػرطييف بػػاروخ بيػػرنس وآسػػاؼ 
همػاؿ لعمػر أبػػو  ػهرائ وذلػػؾ بعػد إداننهمػا بالنسػػبب بػالموت عػف طريػػؽ ا  21يكون يػؿ بالسػجف ال عمػػي لمػدة 

 .1117جريباف مف قطاع غزة في حزيراف/ يونيو 
 18/16/1101، 37عرب 

 
 في البحر المتوسط تصادق عمى خطة حماية منصات النفط "إسرائيل" 22

جػادؽ وزيػر الػدفاع ا سػرا يمي إيهػود بػاراؾ ور ػيس األركػاف الجنػراؿ بنػي غػاننس عمػ  خطػة : حممي موسػ 
لن ط البحريةئ وخجوجا نمؾ الاريبة مف الحدود البحرية المبنانية. وننطمػب لحماية منجات اسنخراج الغاز وا

الخطػة نزويػد سػػالح البحريػة بػأربل بػػوارج كبيػرةئ ونجنيػػد م ػات مػف الجنػػودئ بنكم ػة نبمػل ثالثػػة مميػارات  ػػيكؿ 
 )أكثر مف ثالثة أرباع مميار دوير(.

خدـ فػػي إطػػار نظػػاـ جديػػد لحمايػػة "الميػػا  وبموجػػب الخطػػة النػػي ومػػعها سػػالح البحريػػةئ فػػإف البػػوارج سنسػػن
مػػػػيال بحريػػػػا عػػػػف السػػػػاحؿ ا سػػػػرا يمي. ونطالػػػػب وزارة الػػػػدفاع  004-61ايقنجػػػػادية" والنػػػػي نبعػػػػد مػػػػا بػػػػيف 

ا سرا يمية أف نخجص هػذ  الميزانيػة ب ػكؿ من جػؿ عػف الميزانيػة الماػّرة لنن يػذ خطػة منعػددة السػنوات باسػـ 
 بحرية. "عوز" )الجرأة( لحماية المنجات ال

ومعروؼ أف في البحر المنوسطئ قبالة السػاحؿ ا سػرا يمي مػف الحػدود مػل قطػاع غػزة إلػ  الحػدود مػل لبنػاف 
ع ػػرات المواقػػل البحريػػة النػػي نجػػبت فيهػػا منجػػات يسػػنخراج الغػػاز أو الننايػػب عنػػ . وأكبػػر هػػذ  المنجػػات 

نػػنج الغػػاز حاليػػا. وبحسػػب مػػا ن ػػرت نمػػؾ الاا مػػة فػػي حامػػي "نمػػار" و"ل ينػػاف"ئ وهنػػاؾ "يػػاـ نػػاطيس" النػػي ن
"هآرنس" فإف حماية هذ  المنجات نحناج إل  خطة أسميت في سالح البحرية "م روع الدرع"ئ والذي يحناج 

طف لمواحدةئ كي نكوف فّعالة في البحر. وي نحناج هذ  الس ف إل  قدرة ناريػة  0211إل  س ف حراسة بحجـ 
 ".4طراز "ساعر كبيرة كالني نمنمكها س ف الجواريخ مف 

ونامػػت "هػػآرنس" عػػف مػػابط بحػػري رفيػػل المسػػنوى قولػػ  "إننػػا نجػػري حاليػػا مػػا نسػػمح بػػ  قوننػػا البحريػػةئ وهػػو 
دوريات محدودة. ويمكف إثبات الحمػور فػي محػيط المنجػات البحريػة فاػط مػل بػوارج كسػ ف الجػواريخ. أمػا 

ت هناؾ بػدا ؿ". وأمػاؼئ م ػيرا لمنػونر مػل الغواجات والكوماندوس البحري فال يمكنها الاياـ بالمهمةئ وليس
أنارة حوؿ الحدود البحرية ايقنجاديةئ إل  أف "نركيا فهمت المغزىئ وهناؾ س ف جواريخ وحراسة نابعة لهػا 

 نبحر ونانرب أحيانا مف المنجات عم  مسافة آيؼ الياردات".
طػػراز " ػوفاؿ"ئ فمػال عػػف  وننمػمف خطػة الحمايػػة أيمػا دوريػات جويػػة نن ػذها طػا رات مػػف دوف طيػار مػف

 نجب أجهزة رجد واكن اؼ في المنطاة. 
 01/6/1101السفير، بيروت، 
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 يقدم استقالتو من حزب كاديما رئيس األركان السابق دان حالوتس 23
أعمػػف ر ػػيس األركػػاف السػػابؽ "داف حػػالونس" مسػػاء أمػػس السػػبتئ عػػف إسػػناالن  مػػف حػػزب : الاػػدس المحنمػػة

وأكػػد  مظػػاهرات المطالبػػة بالمسػػاواة فػػي الخدمػػة العسػػكرية فػػي الجػػيش ا سػػرا يمي."كاديمػػا"ئ وانمػػمام  إلػػ  ال
"حالونس" أف اسناالن  مف الحزب نأني في ظؿ النطورات األخيرة ب أف قانوف "بمسنر"ئ وعدـ انسحاب كاديما 

المسػاواة  مف حكومة بنياميف نننياهو بالرغـ مف عػدـ إقػرارا  لنوجػيات لجنػة "بمنسػر"ئ النػي حااػت فػي مسػألة
 في الخدمة في الجيش.

 7/6/1101وكالة سما، 
 
 " ز"اليجوم عمى إيران منوط ببني غانتمحمل عسكري إسرائيمي:  24

كنػػب المحمػػؿ والخبيػػر ا سػػرا يمي فػػي ال ػػؤوف العسػػكرية واألمنيػػةئ ألػػوف بػػف دافيػػدئ فػػي جػػحي ة : يحيػػ  دبػػوؽ
"ئ مػػّمنها رؤينػػ  زهي ػة األركػػاف بنػػي( غػانن "هػآرنس" ماالػػة نحػػت عنػواف: "الهجػػـو عمػػ  إيػراف منػػوط )بػػر يس

لممااربػػػػة ا سػػػػرا يميةئ والنػػػػداعيات المحنممػػػػة لمغػػػػامرة نػػػػؿ أبيػػػػبئ إف حجػػػػمت. إذ أ ػػػػار إلػػػػ  أف المسػػػػؤوليف 
ف  العسػكرييف فػي إسػرا يؿ ينجػػرفوف وكػأف عب ػًا ثاػػياًل مماػ  عمػ  عػاناهـئ وينسػػاءلوف عػف لحظػة الحاياػػةئ وا 

ا يمية بنيػػػاميف نننيػػػاهوئ ووزيػػػر دفاعػػػ  إيهػػػود بػػػاراؾئ قػػػد بػػػدآ با يمػػػاف كػػػاف كػػػؿ مػػػف ر ػػػيس الحكومػػػة ا سػػػر 
بنهديدانهما ومرورة نن يذها. وأماؼ بف دافيد أن  بحسب أسموب وطرياة عمؿ نننياهو ػ بػاراؾئ يجػب نن يػذ 

 المربة قبؿ ايننخابات الر اسية األميركية.
اؼ هذ  الحماقة هو ر ػيس هي ػة األركػاف العامػةئ بنػي ويؤكد بف دافيدئ أف الرجؿ الوحيد الاادر فعميًا عم  إيا

 ئ إذ ي يمكف إسرا يؿ أف ن ّف حربًا مف دوف دعـ ر يس األركاف. زغانن
 01/6/1101، االخبار، بيروت

 
 "إسرائيل"انخفاض في عدد الالجئين األفارقة المتسممين إلى  25

يػػ  إنػ  ألوؿ مػػرة ن ػهد إسػػرا يؿ انخ امػا فػػي ن ػػرت وزارة الداخميػة ا سػػرا يمية أمػسئ ناريػػرا قالػت ف: نػؿ أبيػب
عػػدد األفارقػػة الػػذيف ينسػػمموف إليهػػا عبػػر سػػيناء. وعػػزا الػػوزير ايمػػي ي ػػاي هػػذا اينخ ػػاض إلػػ  الاػػانوف الجديػػد 

 الذي أقر ويامي باعنااؿ كؿ منسمؿ لمدة أقجاها ثالث سنوات.
 01/6/1101، الشرق األوسط، لندن

 
 ية تحويل لبنان مياه من نير الحاصباني تدرس ردودًا عمى إمكان "إسرائيل" 26

اعمف مابط كبير في الجيش ا سرا يميئ أف "إسرا يؿ ندرس ردودًا عمػ  إمكانيػة نحويػؿ لبنػاف ميػا  مػف نهػر 
وأفػػادت جػػحي ة "جيػػروزاليـ بوسػػت" ا سػػرا يمية امػػسئ بػػأف قمػػؽ إسػػرا يؿ يػػأني مػػف إن ػػاء مركػػز  الحاجػػباني".

ني مػػػف النهػػػرئ لػػػيس بعيػػػدًا عػػػف مسػػػنعمرة المطمّػػػة. ونامػػػت عػػػف المػػػابط سػػػياحي كبيػػػر عمػػػ  الجانػػػب المبنػػػا
ا سػػرا يمي قولػػ  إف "بنػػاء المركػػز يحنػػاج إلػػ  مراقبػػة عػػف كثػػب بسػػبب إمكانيػػة اسػػنخدام  لنحويػػؿ الميػػا  مػػف 

 في الم ة مف ميا  نهر األردف". 14الحاجباني الذي يوّفر 
  01/6/1101السفير، بيروت، 

 
 
 بالعودة لإلضراب عن الطعام نيموحوأسرى سجن نفحة  27
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نوعد األسرى ال مسطينيوف في سجف ن حة الجحراوي بانخاذ خطوات نجعيدية : حامد جاد -غزة 
واحنجاجية في مواجمة إدارة سجوف ايحنالؿ بالننجؿ عف النزامانها ونكث ما نعهدت ب  ب أف السماح 

 لذوي أسرى قطاع غزة بالزيارات.
آيار  03رير أجدرن  أمس إدارة السجوف باننهاؾ ان اؽ األسرى الموقل في  وانهمت وزارة األسرى في نا

 المامي الذي نص عم  السماح ألهالي أسرى قطاع غزة بالزيارات بعد  هر مف اين اؽ المذكور.
ونامت الوزارة عف األسير عالء أبو جزر نأكيد  أف األوماع في سجف ن حة كادت أف نن جر حيث نبيف أف 

دية بعودة األسرى إل  ا مراب عف الطعاـ وذلؾ لعدـ إي اء ايحنالؿ بالنزامان ئ وعم  موء هناؾ نية ج
ذلؾ قامت إدارة السجوف بعاد اجنماع مل ممثمي األسرى وأبمغنهـ أف زيارات ذوي األسرى مف قطاع غزة 

لب األسرى وأكد أبو جزر أف إدارة السجوف عمدت أخيرا إل  نهميش مطا ال هر الحالي. 03سنبدأ في 
المنعماة بنحسيف أوماعهـ ايعناالية ولجأت إل  نجعيد إجراءانها مد األسرى مما أفرز أوماعا قاسية 

 ونوايا لدى األسرى باسن ناؼ الخطوات ايحنجاجية.
 01/6/1101، الغد، عّمان

 
 المضربين عن الطعام مؤسسة الضمير تدعو إلى تفعيل التضامن مع األسرى 28

بمرورة العمؿ الجاد وال عاؿ  نااذ حياة « الممير لرعاية األسير وحاوؽ ا نساف مؤسسة»طالبت : غزة
يومًا(ئ وحسف  38يومًائ وسامر البرؽ ) 78المعناميف الثالثة الممربيف عف الطعاـ أكـر الريخاوي منذ 

لنمامف في بياف أمس إل  ن عيؿ ا« الممير»يومًا( رفمًا لسياسة ايعنااؿ ا داري. ودعت  08الج دي )
 ال عبي مل األسرى الممربيف عف الطعاـ في سجوف ايحنالؿ.

 01/6/1101، الحياة، لندن
 

 مؤسسة األقصى: االحتالل يقوم بحفريات ليمية ضخمة أسفل طريق باب المغاربة 31
راـ اهلل ػ وليد عوض: اكدت مجادر فمسطينية منعددة ايثنيف بأف سمطات ايحنالؿ ايسرا يمي  رعت 

ر جديدة وليمية في محيط المسجد ايقج ئ وذلؾ وسط نحذيرات مف اقداـ اسرا يؿ عم  سرقة بأعماؿ ح 
 ايثار العربية وايسالمية في اطار سعيها المنواجؿ لنزوير الناريخ.

وك  ت 'مؤسسة األقج  لموقؼ والنراث' النااب عف قياـ  احنات إسرا يمية فجر ايثنيف ناؿ كميات 
  ؿ طريؽ باب المغاربة بساحة البراؽ في المسجد األقج  المبارؾ.مخمة مف األنربة مف أس

ونامت المؤسسة عف  اهد عياف قول  أن   اهد في الساعة الثالثة والنجؼ مف فجر ايثنيف  احنات ناؼ 
عاماًل بالح ر اليدوي في الجانب األيمف مف باب المغاربة ثـ ناؿ األنربة  21في ساحة البراؽئ وياوـ نحو 

  احناتئ مما ك ؼ عف قوس كبيرة أس ؿ الجدار الغربي.إل  ال
وأومح  اهد العياف اف العماؿ اسنخدموا آيت ح ر يدوية لمنل جدور أي جوت عف الح رياتئ حيث 
اسنمرت عممية الح ر وناؿ األنربة مف الساعة المذكورة حن  الساعة السابعة جباًحائ بعدها غادر العماؿ 

جري في المكاف منذ عدة أياـئ وفي هذ  األوقات مف أجؿ عدـ ل ت اننبا  المكافئ ممي ا 'أف العمؿ ي
 السكاف في المنطاة أو مسؤولي دا رة األوقاؼ ا سالمية إل  عمميات الح ر'.
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وحذرت 'مؤسسة األقج ' في بياف جحافي مف أف ايحنالؿ 'يرنكب جريمة إمافية بحؽ طريؽ باب 
ج 'ئ م يرة إل  أف ايحنالؿ 'ياـو باسنكماؿ جريمة هدـ طريؽ المغاربة والذي هو جزء مف المسجد األق

 باب المغاربةئ أي هدـ جزء مف المسجد األقج  المبارؾ'.
 01/6/1101، القدس العربي، لندن

 
 األقصىالمسجد باحات مستوطن إسرائيمي جندي و  111اقتحام  30

يرافاوف الم ات مف السياح  " إف أكثر مف م ني مابط وجندي ومغنجب37قاؿ مركز "فمسطينيو : الادس
األجانب اقنحموا باحات المسجد األقج  المبارؾ ونجولوا في  بجورة اسن زازية مف جهة باب المغاربةئ كما 

 أف الجنود اسنوق وا أط اي في الساحات ومنعوهـ مف ايقنراب مف المغنجبيف والسياح وهددوهـ.
هج لباحات المسجد األقج  مف قبؿ المسنوطنيف ونجاعدت في ائونة األخيرة أعماؿ ايقنحاـ الممن

والجنود بالمباس العسكري في ماابؿ منل ال مسطينييف مف أداء الجالة في المسجد وعرقمة حركنهـ عم  
 أبواب .

 8/6/1101، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 اإلقامة الجبرية لألسرى المحررين معاناة ما بعد التحرر 31

ؿ ا سرا يمي عم  عدد مف األسرى المحرريف إقامات جبرية مخنم ة بمددها ن رض سمطات ايحنال: الادس
وفاء »ومن ابهة إل  حد كبير بإجراءانهائ وخاجة األسرى الذيف أطمات سراحهـ ممف ج اة النبادؿ 

 1115الني أطمات بموجبها حركة حماس سراح الجندي ا سرا يمي جمعاد  اليط الذي أسرن  عاـ « األحرار
 أسيرا. 0116ماابؿ 

ورغـ أف عاوبة ا قامة الجبرية ن رمها إسرا يؿ منذ زمف وليست مرنبطة فاط بأسرى ج اة النبادؿئ غير 
أنها كانت أقوى هذ  المرة أكثر مف ساباانهائ وارنأت بها إسرا يؿ وسيمة عاابية لألسرى خاجة أول ؾ الذيف 

 النيارات ا سالمية. نـ ا فراج عن  وهـ ياموف أحكاما عاليةئ سيما األسرى مف
 01/6/1101، الدستور، عّمان

 
 بتنفيذ كامل بنود اتفاق انياء االضراب وتأمين إطالق أبنائيم يطالبونغزة: أىالي األسرى  32

دعا أهالي األسرى في قطاع غزة المؤسسات الدولية والحاوقية لممغط عم  ايحنالؿ ا سرا يمي مف : غزة
 أيار )مايو( المامي. 03رى الذي أنه  إمرابهـ عف الطعاـ في أجؿ نن يذ كامؿ بنود ان اؽ األس

( أماـ مار الجميب األحمر بمدينة غزة اليـو 6|8و دد ذوو األسرى خالؿ وق ة نمامنية اليوـ ايثنيف )
عم  مرورة نأميف ا فراج عف أبنا هـ مف سجوف ايحنالؿئ و"عم  األقؿ مماف حياة كريمة لهـئ وفاا لما 

 لاوانيف الدولية".ننص عمي  ا
 8/6/1101قدس برس، 

 
 : المستوطنون يطمقون خنازير ميجنة عمى الفمسطينيين"العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا" 33

ك ػػ ت "المنظمػػة العربيػػة لحاػػوؽ ا نسػػاف فػػي بريطانيػػا" أف المسػػنوطنيف وقػػوات ا حػػنالؿ ا سػػرا يمي  :لنػػدف
األسػػمحة المسػػنخدمة فػػي األرامػػي ال مسػػطينيةئ فػػي مسػػع   "قػػاموا بإدخػػاؿ سػػالح جديػػد لينمػػـ الػػ  مجموعػػة
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مػػنهـ  رغػػاـ السػػكاف عمػػ  الرحيػػؿ"ئ م ػػيرة إلػػ  أف هػػذا السػػالح "عبػػارة عػػف خنػػازير بريػػة مهجنػػة ن نػػرس مػػف 
 يانرب منها يجري نربينها بكميات كبيرة في المسنوطنات".

8/6/1101وكالة قدس برس،   
 
 ييدد حياة آالف المرضى يربائي في مستشفى الشفاءتوقف المولد الكوزارة الصحة في غزة:  34

غزة: قالت وزارة الجحة في حكومة غزة الماالةئ إف خطرا كبيرا بات ينهدد حياة آيؼ المرم  ال مسطينييف 
في مجمل ال  اء الطبي بمدينة غزةئ بعد نعطؿ المولد الر يسي الذي يزود المجمل بالنيار الكهربا ي. وفي 

أعمنت ا دارة العامة لمهندسة والجيانة بالوزارة أف عددا كبيرا مف األقساـ بالمسن   ئ بياف جادر عنهائ 
يعانيئ حاليائ مف اناطاع النيار الكهربا يئ وأف المولد المنعطؿ كاف يزود الكهرباء لمبن  الجراحة وغرفة 

ا مل كثير مف الجهات في النعايـ ومحطة األكسجيف والمغسمة بالمسن   . ونوهت ا دارة بأنها ننواجؿ حالي
محاولة منها  عادة النيار الكهربا ي. وأرجعت ا دارة نعطؿ المولد إل  كثرة األحماؿ عمي ئ إمافة إل  

 أسباب نعود إل  قدم  وعدـ نحمم  ساعات العمؿ الطويمة.
 01/6/1101، الشرق األوسط، لندن

 
 إلسرائيمييناإسالميو األردن يستنكرون لقاء ضباط متقاعدين بنظرائيم  35

اسػػننكر حػػزب جبهػػة العمػػؿ ا سػػالمي م ػػاركة مػػباط منااعػػديف أردنيػػيف نظػػرا هـ الجػػهاينة مراسػػـ : عمػػاف
احن اليػػػة بمناسػػػبة ذكػػػرى معركػػػة الاػػػدسئ معنبػػػرا ذلػػػؾ "ننكػػػرا لػػػدماء ال ػػػهداء وسػػػكونا عػػػف جػػػرا ـ العػػػدو بحػػػؽ 

 نية".المسجد األقج  والمادسات ايسالمية والمسيحية وجرا م  بحؽ اينسا
( وجػؿ "المركػػز ال مسػػطيني لنعالـ"نسػخة منػػ  "عمػػ  6-8وأكػد الحػػزب فػي بيػػاف جػػدر عنػ  اليػػـو ا ثنػػيف )

 مرورة مراجعة الاوات المسمحة لهذا الموقؼ في موء الثوابت الوطنية والدينية".
8/6/1101، المركز الفمسطيني لإلعالم  

 
 : الربيع العربي لن ينسي الشعوب العربية القضية الفمسطينية" األردنيالعدالة واإلصالح" 36

جػػدر حػػزب العدالػػة وا جػػالح نػػداء اسػػنغاثة لجميػػل ال ػػعوب العربيػػة النػػي ان ػػغمت بػػالربيل العربػػي أ :عمػػاف
الني اعنمدت عم  الدكنانورية في سيطرنها عم   ػعوبها ايننبػا  لمامػية  أنظمن وحركات نحرر  عوب  مف 

مػل ايحػنالؿ الجػهيوني؛ الػذي ي يػزاؿ  أزمنػ الني نعد الامػية المركزيػة لمعػالـ العربػي فػي ظػؿ ال مسطينية؛ 
وقػػاؿ الحػػزب فػػي  وهػػدـ البيػػوت. األرامػػيلم ػػعب ال مسػػطيني مػػف خػػالؿ احػػنالؿ  الوامػػحةيواجػػؿ اننهاكانػػ  

 أعمػػالهـ إلػػ  نػػا عامػػة لػػف يمن وا سػػالميأف العػػالميف العربػػي أوهػػـ العػػدو الجػػهيوني أف  ئاألوؿ أمػػسبيانػػ  
 المادسة في فمسطيف. األرامي؛ ما دفع  مؤخرا لزيادة العمميات الوح ية بحؽ ا رهابية

01/6/1101، الدستور، عّمان  
 

 عمى وقف االستيطان "إسرائيل" إلرغاممصر تطالب بموقف حازم  37
بوقؼ  "إسرا يؿ"ـ طالبت مجرئ مجددائ بمرورة نمافر الجهود الدولية واألوروبية مف أجؿ إلزا: الااهرة

وفي هذا ا طارئ أعمنت وزارة  إجراءانها األحادية وسياسانها النوسعية في األرض ال مسطينية المحنمة.
الخارجية المجريةئ في بياف لها مساء اليوـ ايثنيفئ أف وزير الخارجية محمد كامؿ عمروئ طالبئ خالؿ 
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ؽ األوسط الس ير أندرياس رينيكي ئ بمرورة وجود لاا   مبعوث اينحاد األوروبي لعممية السالـ في ال ر 
: "كما أكد عمرو أف البياف ونابل موقؼ أوروبي قوي في نوفير الدعـ لمطرؼ ال مسطيني بالمرحمة الحالية.

الطرؼ ال مسطيني يعاني قدرًا ها اًل مف المغوط في الوقت الحاليئ وأف إسرا يؿ مف جانبها ي نادـ الحد 
 ناؼ المحادثاتئ واسنمرار الومل عم  هذ  الجورة يعني نماؤؿ فرص نحايؽ حؿ األدن  الالـز يسن

 الدولنيف عم  األرضئ في ظؿ النسارع الرهيب في البناء ايسنيطاني".
8/6/1101، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(  

 
 نصف قرن من أكثر  ذالييود منمن كركوك خالية  :إحصائيات 38

% مف مجموع سكاف العراؽ 1 .5 يات في العراؽ إل  أف اليهود كانوا ي كموف نسبة ن ير إحجا: كركوؾ
. وكاف اليهود في كركوؾ يسكنوف في الامعة 0840% عاـ 1 .0في حيف انخ مت نسبنهـ إل   0836عاـ 

ؿ وقا األثرية ال هيرة في كركوؾ وانسعت رقعة سكنهـ لن مؿ أطرافها أيما قبؿ أف ينركوها في الخمسينات.
كركوؾ ائف خالية نماما مف اليهود ألنهـ غادروا بعدما كانوا »نجاة حسيف عمو مجمس محافظة كركوؾ: 

 «.عددهـ قميؿ جدا لكف ي أعمـ بالمبط العدد»وأماؼ: «. ينخذوف مف الامعة مسكنا لهـ
01/6/1101الشرق األوسط، لندن،   

 
 رىم لمشعب الفمسطينيألف د 611بمميون و دوائية: مساعدات " اإلماراتياليالل" 41

قدـ الهالؿ األحمر ا مارانيئ الدفعة األول  مف  حنة أدوية لمرم  السرطاف والكم  : نظير ط  - الادس
والسكري وغيرها مف ايحنياجات المرورية لاطاع الجحة ب مسطيفئ والني نجؿ قيمنها إل  مميوف دوير 

ل المير الرمماني عم  ال  ات المسن يدة عبر أميركيئ وفي إطار آخر بدأت هي ة الهالؿ األحمر نوزي
فروعها المنن رة عم  مسنوى الدولةئ وقاـ فرع الهي ة في أبو ظبي بنوزيل كوبونات المير الرمماني عم  
 4األسر المسنحاة والمسجمة لدى ال رع في أبو ظبي و مج ح إل  جانب مكنب بني ياسئ حيث نسن يد 

أ خاص( مف الكبونات النموينية الني ننيح لممسن يديف  6-4سرة مف آيؼ أسرة ) منوسط عدد أفراد األ
ألؼ  611الحجوؿ عم  احنياجانهـ الرممانية مف جمعية أبو ظبي النعاونية وذلؾ بنكم ة نبمل مميونًا و 

 ألؼ دوير(. 351)حوالي  درهـ
 

ود ال عب عم  هذ  ر يس ديواف الر اسة ال مسطينية الدكنور حسيف األعرج "سياسننا نعزيز جم وقاؿ
 األرض ولف يغادرها احد جراء ما اة مالية ما داـ لنا رديؼ عربي إماراني إسالمي".

01/6/1101البيان، دبي،   
 
 الشعب الفمسطينياإلسرائيمية بحق  االنتياكاتالسعودية تدين استمرار  40

الحرميف ال ري يف الممؾ أداف مجمس الوزراء السعوديئ في اجنماع  اليوـ ايثنيفئ بر اسة خادـ : الرياض
مواجمة الننكيؿ بأبناء  عبنا  "إسرا يؿ"عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ سعودئ في قجر السالـ بجدةئ اسنمرار 

مؤكدًا أف ذلؾ ينطمب ئ ال مسطيني واننهاؾ حاوقهـ وسجنهـ ومجادرة أراميهـ لنوسيل دا رة ايسنيطاف
مرار في هذ  السياسة العدوانية النوسعية المنعننة والنحدي عف ايسن "إسرا يؿ"انخاذ إجراءات فاعمة لردع 
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المسنمر لنرادة الدولية والخروج عف  رعينهائ مما أدى إل  نوقؼ م اومات السالـ وف مها ننيجة يسنمرار 
 هذ  السياسة.

8/6/1101، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(  
 
 : يحق ألوروبا مقاطعة المستوطنات بموجب القانونأوروبية ية لحكوماتاستشارة قانون 41

البريطانيةئ أمسئ عف نماي بعض الحكومات األوروبية اسن ارة قانونية « اندبندنت»ك  ت جريدة الػ :أ ش أ
يحؽ بموجبها لدوؿ اينحاد األوروبيئ أف نااطل النجارة مل المسنوطنات الماامة عم  أراٍض فمسطينية 

لـ »جيمس كرافوردئ أن  « كامبريدج»وجاء في النارير الذي أعّد  أسناذ الاانوف الدولي في جامعة  جة.خا
يرد في أي مف قوانيف اينحاد األوروبي ما قد ينـ اننهاك  إذا انخذت إحدى الدوؿ قرارًا ب رض حظر عم  

أف »ًا إل  أن  يمكف لنمؾ الدوؿ ئ م ير «واردانها مف مننجات المسنوطنات ألسباب ننعمؽ بالسياسات العامة
سرا يؿ ئ والني ننّص عم  احنراـ حاوؽ ا نساف «نمجأ إل  ان اقية ال راكة الموقعة بيف اينحاد األوروبي وا 

 ومبادئ الديموقراطية.
وأومح كرافورد أن  في حاؿ دخؿ الحظر النجاري حيز النن يذئ فال ُيعد ذلؾ مخال ًا ألعراؼ منظمة النجارة 

األرامي »يةئ نظرًا ألن  وفاًا لماانوف الدولي ي يمكف اعنبار الم ة الغربية وقطاع غزة ممف العالم
 «.ا سرا يمية

01/6/1101، السفير، بيروت  
 
 نايثير مخاوف اإلسرائيمية -تعثر المفاوضات الفمسطينية  :األوسطلمشرق المبعوث األوروبي  42

وزير الخارجية خالؿ لاا    في ال رؽ األوسط أندرياس رانكةئالمبعوث األوروبي لعممية السالـ قاؿ الااهرة: 
إف وزراء الخارجية األوروبييف أكدوا في اجنماعانهـ ال هر المامي  ئالمجريئ محمد كامؿ عمروئ أمس

نهاء النزاع يثير مخاوؼ أوروبا مف إمكاف عدـ النوجؿ إل  "حؿ الدولنيف"مبدأ  . ونابل إف عدـ الن اوض وا 
ف اهنمامنا الر يس في أوروبا هو نسوية النزاع و “هذا الحؿئ  لذلؾ ناـو بدفل الجانبيف لعمؿ  يء مائ وا 

بالطرؽ السمميةئ مسن يديف مف النغييرات ا يجابية في المنطاةئ بما يؤدي في النهاية إل  انجا  الطرفيف 
 ” .إل  الن اوض” ا سرا يمي”ال مسطيني و

01/6/1101، الخميج، الشارقة  
 

 اختمفوا عمى عودة البرلمان واتفقوا عمى إطالق النكات المصريون 43
 هرًا المامية غارقيف نمامًا في  05وجد المجريوف أن سهـ كالعادة عم  مدار الػ: أمينة خيري -الااهرة 

بحور النأييد والنعميد ومحيطانهما نارةئ وال جب والننديد نارة أخرى. وبيف نوجي ات جاّدةئ عم  غرار 
إهدار لمسمطة الاما ية ودخوؿ »ئ كما رآ  الروا ي عالء األسوانيئ أو «اؿ لر يس مننخبأوؿ قرار مسن»

ئ كما وج   المعارض البارز محمد البرادعي في نغريدةئ فوجئ المجريوف «مجر في غيبوبة دسنورية
 بطوفاف آخر مف النكات المبكية الممحكة الني ان جرت مف رحـ الارار.

ودة المنحّؿ أو  جبهائ كؿٌّ وفؽ أهوا   وميول  ودرجة ثورين ئ فمحبو جماعة وعكست النكات كذلؾ نأييد ع
المنوقعة في كؿ « مناحة النوؾ  وز»ومؤيدوها وداعموها ن كهوا في ما بينهـ حوؿ « ا خواف المسمميف»
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وقنوات « ا خواف»النابعة لػ « 14مجر »ليمة ردًا عم  قرار عودة مجمس ال عبئ باسنثناء قناني 
 والانوات الدينية المجرية الخاجة.« زيرةالج»

أما معارمو الجماعةئ أو عم  األقؿ معارمو قرار عودة البرلمافئ فكانت لهـ اليد العميا في إطالؽ النكات 
الني عم  ما يبدو أجبحت سالحهـ الوحيد في الوجود عم  الساحةئ فهناؾ مف رأى أف الر يس مرسي حيف 

 «.أف أحنـر الدسنور والاانوف في ما ي يخالؼ مجالح ا خواف أقسـ باهلل»أدل  بالاسـ قاؿ: 
ي ناؼ عند حدود الم هد السياسيئ بؿ نمند أيمًا إل  المجاؿ الكرويئ وربما هذا « ا خواف»لكف مجالح 

الر يس مرسي يجدر قرارًا »ما دفل النا ط ا سالمي محمد يسري سالمة إل  نغريدة أكد فيها الخبر النالي: 
 «.بالعافية 3/2الزمالؾ )نادي  الم مؿ( عم  ن مسي الغاني ب وز 

ممؾ يميف »ومف كرة الادـ إل  العالقات ا نسانيةئ رأى آخروف في ما يحدث وكأف مجر أمحت 
غرقوا في أحالمهـ إل  حد الثمالةئ فحّمؽ البعض بخياين  إل  « ا خواف»ويبدو أف معارمي «. ا خواف

 «.ريس إحنا دخمنا في الجدئ ق ِّؿ الجاكنةئ والبس الاميص الواقي لو سمحتيا »درجة منا دة الر يس: 
وسواء ارندى الر يس الاميص الواقي أو لـ يرند ئ فإف ذلؾ لف يؤثر عم  نأجج المعركة الننكينية والحرب 

بية ننخبط النبكينية بيف فرياي المجرييف المخنم يف عم  قرار عودة البرلمافئ وهو الارار الذي مازالت الغال
 في غياهب  الدسنوريةئ

فيخمد البعض إل  النوـ عم  جوت فاي  دسنوري يؤكد أن ئ بما ي يدع مجاًي لم ؾئ قرار باطؿ وي مجاؿ 
لنن يذ ئ ثـ يسنياظ بعد ساعات عم  نبرة حماسية ثورية ألسناذ قانوف دسنوري يجـز وياسـ بأغمظ األيمافئ 

 الدسنورية.أف ما فعم  مرسي مف جميـ جالحيان  
وبيف دخوؿ الحماـ ثـ الخروج لنناوؿ الاهوة دقا ؽ عدة لكنها ك يمة بوقوع أحداث جساـ ُنِخّؿ بالبناء الدرامي 

بمد عجيبة. نغيب ع ر دقا ؽ ونرجل نالقي »لألحداثئ ياؼ المواطف حا رًا ويمرب ك ًا بكؼ وياوؿ: 
 «.ن سؾ مش فاهـ حاجة

ة البرلماف رغـ أنؼ المحكمة الدسنورية م هدًا دراميًا يسنحؽ النحميؿئ وي يمكف إغ اؿ مف رأى في قرار عود
وليس بالمرورة النأييد أو الننديدئ فها هو ر يس مجمس ال عب المنحؿ العا د سعد الكنانني ياؼ في جورة 

« الحرية والعدالة»ئ وها هي النا ب عف حزب «العيف جابنني ورب العرش نجاني»معبرة مجحوبة بجممة: 
راجعالكـ »حبة وجهة النظر ال هيرة بأف النحرش هو خطأ ال ناة المنحرَّش بها عزة الجرؼئ مذيَّمة بعبارة: جا

بما ي »ئ وي يمكف إغ اؿ النا ب المثير لمجدؿ وجاحب براءة الاسـ البرلماني الممافة إلي  عبارة «يا غجر
جمس ال عب أثناء أعمال  ممدوح ئ وجاحب ابنكار رفل ائذاف بن س  داخؿ قاعة م«يخالؼ  رع اهلل

 إسماعيؿئ وقد رجح أحدهـ أف يكوف قد ا نرى مدفل رمماف ليطما  يوميًا في أروقة المجمس.
رقجة أرمية احن اًي بعودة »حن  الزلزاؿ الذي مرب مجر في الرابعة بعد ظهر أمسئ فسر  البعض بأن  

لارار. المؤكد أف كؿ ما يحدث حاليًا هو ئ في حيف أكد البعض أن  نعبير ريخنري عف فداحة ا«المجمس
 نثبت حنكة الجميل في نحميؿ ما َخِ َي مف أمور.« عروض قنالية»

01/6/1101، الحياة، لندن

 األمن القومي اإلسرائيمية في ظل االئتالف الموسع ستراتيجيةا 44
ياسػػي فػػي ئ خاطػػب  ػػاؤوؿ موفػػاز مننػػدى س1101حزيػراف  08فػػي »: معهػػد وا ػػنطف -ممخػص كػػوري فيمػػدر

ئ وزيػػر بػػال وزارةئ ور ػػيس حػػزب «إسػػرا يؿ»معهػػد وا ػػنطف. والجنػػراؿ موفػػاز هػػو الاػػا ـ بأعمػػاؿ ر ػػيس وزراء 



 
 
 

 

 

           15ص                                    1447العدد:                01/6/1101 الثالثاء التاريخ:

وقػػد كػػاف سػػاباًا زميػػؿ لم ػػؤوف العسػػكرية فػػي المعهػػدئ و ػػغؿ أيمػػًا منجػػب نا ػػب ر ػػيس الػػوزراء «. كاديمػػا»
 «لمارر لمالحظان .ووزير الدفاع ور يس أركاف جيش الدفاع ا سرا يمي. وفيما يمي ممخص ا

  اؤوؿ موفاز
اليػوـ فرجػة ناريخيػة لنحايػؽ أهػدافها الوطنيػةئ فعمػ  الجػعيد السياسػي ننمنػل بػأكبر ا ػنالؼ « إسػرا يؿ»أماـ 

حكومي منذ نأسيس الدولة مّما يعطيها الادرة عم  اين اؽ والعمؿ لنحايؽ األهداؼ المحميػة والخارجيػة. ومػل 
ات الاادمة فاد أجبح الوقت أهـ قمية بالنسبة لمحكومة ا سرا يميةئ ومف ثـ َنَباِّي عاـ ونجؼ عم  ايننخاب

 فسنحناج إل  اخنيار أولويانها بعناية.
 األهداؼ الر يسية

لال ػػنالؼ الجديػػد أربعػػة أهػػداؼ ر يسػػية ذات دييت محميػػة وخارجيػػة عمػػ  حػػد سػػواءئ فهػػو يهػػدؼ أوًي إلػػ  
لمػواطنيفئ بمػا فػيهـ اليهػود المن ػدديف والعػرب ا سػرا يمييفئ إجدار قانوف جديػد مػف  ػأن  أف يعطػي جميػل ا

 ال رجة ألداء الخدمة العسكرية أو الوطنية.
ثانيًائ سوؼ يسػع  إلػ  إجػالح النظػاـ السياسػيئ حيػث أّف نكػرار ايننخابػات فػي ظػؿ النظػاـ الحػالي يجعػؿ 

ربػل والسػنيف النػي مػرت منػذ مف الجعب نن يذ قػرارات ورسػـ خطػط عمػ  المػدى الطويػؿ. وخػالؿ السػنوات األ
كانت هناؾ اثنناف وثالثوف حكومة مخنم ػةئ أّي حكومػة جديػدة فػي المنوسػط كػؿ عػاميف. « إسرا يؿ»نأسيس 

ومػػف خػػالؿ إجػػالح النظػػاـ السياسػػي سػػنناح لمحكومػػة ور ػػيس الػػوزراء سػػمطة أكبػػر لمحكػػـ بػػدًي مػػف ايكن ػػاء 
حكمػػًا ديماراطيػػًا جديػػدًا يامػػي بػػأف ينػػوّل  أكبػػر حػػزب أيمػػًا أف ننبنػػ  « إسػػرا يؿ»بالباػػاء. كمػػا يجػػب عمػػ  

سياسي ن ػكيؿ الحكومػة. وفػي ظػؿ النظػاـ الحػالي يجػب اننخػاب الحػزب مػرنيفئ أوًي مػف قبػؿ ال ػعبئ وبعػد 
ذلؾ في الكنيست. ومف الممكف نحايؽ كال الهدفيف بخطوة واحػدة مػف  ػأنها أف نحاػؽ اينسػيابية وايسػنارار 

ف الم يػد أيمػًا أف يكػوف هنػاؾ قػانوف يػنص عمػ  أّف الحكومػة المننخبػة يجػب أف نخػدـ لمعممية السياسية. وم
فػي  3أو  2فػي الم ػة إلػ   1ل نرة أربل سنوات. با مافة إل  ذلؾئ ينبغي رفل عنبػة األحػزاب السياسػية مػف 

ي ينجػػاوز حزبػػًا قػد  ػػارؾ فػػي ايننخابػات األخيػػرةئ وهػو عػػدد مػػخـ بالنسػبة لبمػػد  01الم ػة. وكػػاف أكثػر مػػف 
 مالييف نسمة. 6عدد سكان  

ثالثػػًائ يجػػب عمػػ  اي ػػنالؼ الجديػػد نمريػػر الميزانيػػة الوطنيػػة النػػي ن ػػمؿ أجنػػدة اجنماعيػػةئ ويجػػب بػػذؿ المزيػػد 
لناميػػػؿ نكػػػاليؼ المعي ػػػة ونحايػػػؽ نحسػػػينات مننوعػػػة عمػػػ  الجػػػعيد ايجنمػػػاعيئ ونػػػوفير المزيػػػد مػػػف ال ػػػرص 

 لم باب وعا الت الطباة المنوسطة.
أف نمّطؼ األجواء مل ال مسطينييف وأف نبدأ في الم اومات. وهذ  ليست أهدافًا « إسرا يؿ»بعًائ يجب عم  را

 سهمةئ ي سيما بالنظر إل  الجدوؿ الزمني المحدودئ لكف يمكف نحاياها في ظؿ ا نالؼ قوي.
 اسن ناؼ الم اومات
  طاولػػة الم اومػػات. وهنػػاؾ حاليػػًا ثاػػػة وال مسػػطينييفئ حػػاف الوقػػػت لمعػػودة إلػػ« إسػػرا يؿ»بالنسػػبة لكػػؿ مػػف 

معي ة بيف الطرفيفئ كمػا أّف ال جػوة النا ػ ة نجعػؿ مػف المسػنحيؿ ناريبػًا النوجػؿ إلػ  حػؿ  ػامؿ. غيػر أّنػ  
مػػف الممكػػف النوجػػؿ إلػػػ  ان ػػاؽئ بػػؿ ينبغػػػي العمػػؿ لموجػػوؿ إليػػػ ئ فيمػػا يخػػص الامػػػايا النػػي يناػػارب فيهػػػا 

 ؿ نرنيبات الحدود واألمف.الطرفاف نحو بعمهما البعض بال عؿ مث
بالم ة.  4-2سوى  0856فعم  سبيؿ المثاؿ ي نمّثؿ ال جوة الحالية بيف مانرحانهما  عادة رسـ خطوط عاـ 

أّنػ  ينبغػي السػماح لم مسػطينييف بػأف نكػوف لهػـ قػوات األمػف الخاجػة بهػـ « إسػرا يؿ»وعالوة عم  ذلؾئ نػرى 
ف لـ يكف ذلؾ لدرجة قياـ قوة عسكرية و  وهكػذا فػإّف اين ػاؽ «(. إسػرا يؿ»اسعة النطاؽ مف  أنها أف نهدد )وا 
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المؤقت ب أف هذ  الامايا واألخرى المنعماة بها مف  أن  أف يمّطؼ الجو ويعيد بناء الثاػة ويحسػف الظػروؼ 
ايقنجػػػادية ويجعػػػؿ مػػػف األسػػػهؿ النوجػػػؿ إلػػػ  ان ػػػاؽ عمػػػ  الامػػػايا الجوهريػػػة األخػػػرىئ كالاػػػدس والالج ػػػيف 

األمػػاكف المادسػػة والمجػػاؿ الجػػوي وغيػػر ذلػػؾ. وبعبػػارة أخػػرىئ إّف النوجػػؿ إلػػ  ان ػػاؽ مؤقػػت سػػوؼ والميػػا  و 
 يمّهد الطريؽ لمنوجؿ إل  حؿ دا ـ لمنزاع.

وائف لػيس هػػو الوقػػت المناسػب ينخػػاذ خطػػوات أحاديػػة الجانػب النػػي ينبغػػي فاػػط الن كيػر فيهػػا كمػػالذ أخيػػر. 
إل  طاولة الم اومات دوف  روط مسػباة. إّف  ػروطًا كهػذ  هػي وبدًي مف ذلؾئ يجب عم  الطرفيف العودة 

إّف اين ػػػاؽ عمػػػػ  نجميػػػد بنػػػػاء « إسػػػػرا يؿ»النػػػي نسػػػػببت فػػػي ف ػػػػؿ الم اومػػػات منػػػػذ عػػػاميف. ومػػػػف منظػػػور 
المسػنوطنات ك ػػرط مسػػبؽ لممحادثػػات إّنمػػا يمثّػؿ سػػاباة غيػػر مابولػػة. وسػػيكوف مػف األسػػهؿ ومػػل مثػػؿ هػػذ  

بدء الم اومػات المبا ػرة. وأيٌّ كػاف األمػر فػإّف الجػانبيف يسػنطيعاف عمػ  األقػؿ  األجندة عم  الطاولة بمجرد
اين ػػاؽ عمػػ  بنػػود المرجعيػػة فػػي الوقػػت المحػػدود قبػػؿ ايننخابػػات ا سػػرا يمية فػػي العػػاـ الاػػادـ. ولػػيس بوسػػل 

 أف نحكـ  عبًا آخرئ ولذا يجب أف نبحث عف حؿ ينطوي عم  نسوية لكال الطرفيف.« إسرا يؿ»
أف نكػػوف وامػػحة فيمػػا ينعمػػؽ بخطػػوط حمػػراء معينػػةئ أحػػدها هػػو « إسػػرا يؿ»الوقػػت ن سػػ  يجػػب عمػػ   وفػػي

األمػػػف وائخػػػر حػػػؽ العػػػودة. وسػػػينطمب حػػػؿ الػػػدولنيف اسػػػنارار الالج ػػػيف ال مسػػػطينييف فػػػي الدولػػػة ال مسػػػطينية 
ؿ كػذلؾ. وفػي الواقػلئ هي الدولة اليهودية الديماراطية الوحيدة في العالـ وينبغي أف نظ« إسرا يؿ«وحدها. ؼ

ألغمبينهػػػا « إسػػػرا يؿ»إذا لػػػـ يػػػنـ حػػػؿ النػػػزاع فػػػي السػػػنوات المابمػػػة فمػػػف المػػػرجح أف يػػػؤدي ذلػػػؾ إلػػػ  فاػػػداف 
أخطر حن  مف النهديد ا يراني. ولذا فإّف الوقت ليس في « إسرا يؿ»اليهوديةئ وهي ايحنمالية الني نعنبرها 

 جالح أّي مف الطرفيف.
ي يمكػف أف نكػوف جػزءًا مػف دولػة فمسػطينية مػا « حمػاس«ئ فػ«إسرا يؿ«نحديًا آخر ؿويمّثؿ الموقؼ في غزة 

)أّي األمػػػيف العػػػاـ لألمػػػـ « المجنػػػة الرباعيػػػة الدوليػػػة حػػػوؿ ال ػػػرؽ األوسػػػط»لػػػـ نابػػػؿ المعػػػايير النػػػي ومػػػعنها 
سػاباة وايعنػراؼ المنحدة واينحاد األوروبي والوييات المنحدة وروسيا(ئ وهي: نبذ العنػؼ وقبػوؿ اين اقػات ال

أف نرى الجماعة ك ريؾ. ومّما يجعؿ األمر أكثر نعايدًا هو « إسرا يؿ«ئ وبدوف ذلؾ ي يمكف ؿ«إسرا يؿ«ب
 نورط إيراف العميؽ في غزةئ والذي ي مؿ النوجي  الن ط والنمويؿ لمجماعات ا رهابية.

 البرنامج النووي ا يراني
هػػراف ي ػػّكؿ نهديػػدًا وجوديػػًا لهػػا ألنػػ  يػػدعو إلػػ  نػػدمير الدولػػة أّف النظػػاـ المنطػػرؼ فػػي ط« إسػػرا يؿ»نعنبػػر 

اليهودية ويطّور جواريخ باليسنية طويمة المدىئ فماًل عف أّن  قد أظهر عزمػًا عمػ  اكنسػاب أسػمحة نوويػة. 
غيػػر أّنػػ  عمػػ  عكػػس الامػػية ا سػػرا يمية ال مسػػطينيةئ النػػي يجػػب حمهػػا أوًي وأخيػػرًا مػػف قبػػؿ الطػػرفيفئ نمثّػػؿ 

 اف م كمة لمغرب والدوؿ العربية المعندلة عم  حد سواء.إير 
وكما هو الحاؿ مل المحادثات الساباة في اسطنبوؿ وبغدادئ فػإّف الم اومػات األخيػرة فػي موسػكو بػيف إيػراف 

)أّي الوييػػات المنحػػدة وبريطانيػػا والجػػيف وفرنسػػا وروسػػيا وألمانيػػا( لػػـ  0والػػدوؿ الخمػػس دا مػػة العمػػوية   
اؽ ب ػػأف البرنػػامج النػػوويئ ولػػذا فػػإّف أّي ان ػػاؽ حاياػػي يجػػب أف ي ػػنرط عمػػ  إيػػراف وقػػؼ كػػؿ نسػػ ر عػػف ان ػػ

زالػػػة جميػػػل مػػػواد النخجػػػيب والسػػػماح بن نػػػيش ون كيػػػؾ جميػػػل المن ػػػآت النحػػػت أرمػػػية  أن ػػػطة النخجػػػيب وا 
 )وخجوجًا في مدينة قـ(. وي ّكؿ الوقت هنا عنجر حاسـ ألف إيػراف نجحػت حنػ  ائف وبجػورة كبيػرة فػي
اسػنخداـ الم اومػػات كوسػيمة نػػأخير زمنػي. ورغػػـ أّف الدبموماسػية والعاوبػػات مػا يػػزايف همػا السػػبيؿ الم مػػؿ 

والوييات المنحػدة وبايػة المجنمػل الػدولي « إسرا يؿ»في الوقت الراهف إّي أّف الوقت محدودئ ولذا ينعّيف عم  
 ايسنعداد لكافة الخيارات.
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ري كمالذ أخيرئ وليس قبؿ الن كير بعناية في مسألنيف همػا: إلػ  أّي مػدى ينبغي فاط اسنخداـ الخيار العسك
 سيؤخر الهجوـ البرنامج النوويئ وأّي نأثير سيكوف ل  عم  باية دوؿ المنطاة؟

 انهيار نظاـ األسد
لػػف يكػػوف ب ػػار األسػػد قػػادرًا عمػػ  الباػػاء فػػي السػػمطة لوقػػت أطػػوؿئ ذلػػؾ أّف أّي نظػػاـ يػػذبح مواطنيػػ  األبريػػاء 

نهار بطبيعة الحاؿ في نهاية المطاؼ. وقد اسنطاع النظاـ البااء كؿ هذا الوقت بسبب ويء جي   والػدعـ سي
ئ كمػػا أّف المسػػاعدات الروسػػية لدم ػػؽ مػػا نػػزاؿ مسػػنمرة. ومػػل ذلػػؾئ فػػإّف «حػػزب اهلل«الػػذي ينماػػا  مػػف إيػػراف و

هػػذا الجػػيش فسػػينهار النظػػاـ لمجػػيش حػػدودًا فػػي اسػػنمرار  فػػي قنػػؿ  ػػعب ئ وحالمػػا يحػػدث ان ػػااؽ ها ػػؿ فػػي 
لػػ  أف يحػػدث ذلػػؾ ينبغػػي عمػػ  المجنمػػل الػػدوليئ وي سػػيما الػػدوؿ الغربيػػةئ نػػوفير الػػدعـ ا نسػػاني  بسػػرعة. وا 

 لم عب ونحذير األسد بأّن  يجب عمي  وقؼ المذبحة.
 السالـ مل مجر واألمف في سيناء

مجػػر وسػػن رز عمػػ  األرجػػح نظامػػًا أكثػػر سػػينـ قريبػػًا ا عػػالف الرسػػمي عػػف ننػػا ج ايننخابػػات الر اسػػية فػػي 
سنواجؿ عالقنها مل مجر بغض النظر مف الذي سيجبح الر يس الاادـ. ونأمػؿ « إسرا يؿ»راديكاليةئ لكف 

أّي يكػػوف النظػػاـ الاػػادـ جػػريح العػػداوة لهػػا وأف ينطمّػػل إلػػ  الح ػػاظ عمػػ  معاهػػدة السػػالـ الثنا يػػة « إسػػرا يؿ»
 باعنبارها إحدى أهـ األولويات.

في مجر هو الح اظ عم  هذ  المعاهدة إّي أّف األمػف فػي  ػب  جزيػرة « إسرا يؿ«ورغـ أّف الهدؼ الر يسي ؿ
سيناء قد أجبح ذو أهمية منزايدة أيمػًائ ف ػي السػنوات األخيػرة عػادت سػيناء إلػ  مػا كانػت عميػ ئ فأجػبحت 

ذا اسػنمرت هػذ  الم ػكمة فبإمكانهػا إعاقػة العالقػا ت الجيػدة مػل مجػرئ ولػذا ننوقػل أرض ي وبها الغمػوضئ وا 
مػػف الايػػادة الجديػػدة المننخبػػة فػػي مجػػر أف نسػػيطر عمػػ  سػػيناء لمنػػل أّي هجمػػات إرهابيػػة عبػػر « إسػػرا يؿ»

 حزيراف. 07الحدود مثؿ نمؾ الني وقعت في 
 01/6/1101، السبيل، عّمان

 
 

 زوير االنتخابات: أبو مازن يخدع العرب بمشروعو وىناك نية لتالجزائرية محمود الزىار لمشروق 45
 هدت الامية ال مسطينية الكثير مف النطورات الداخميػة والمحيطػة بهػائ : عامر أبو  باب -غزة  -ال روؽ 

عمػ  جػعيد المجػالحة والعالقػػة مػل مجػر الجديػػدةئ حركػة حمػاس جػػزء ر ػيس فػي هػػذ  النطػورات النػي نمنػػد 
  الايػػادي البػػارز فػػي حركػػة حمػػاس وحػػاور  لػػألردف وسػػوريا وكػػذلؾ الجزا ػػر. مراسػػمنا بغػػزة عػػامر محمػػود الناػػ

حوؿ الكثير مف المم ات بج ن  ال مسطينية وبج ن  الجديدة كمواطف مجري حجؿ عمػ  الجنسػية المجػرية 
مػمف الاػانوف المجػري الػذي يمػػنح الجنسػية ألبنػاء السػيدات المجػريات مػػف آبػاء أجانػبئ فكػاف هػذا الحػػوار 

 المهـ. 
 نتخابات في غزة؟لماذا قررتم تعميق عمل لجنة اال 

يجب أف نحذر مػف أف يػنـ خػداع العػالـ وخجوجػا العربػي بموقػؼ محمػود عبػاس "أبػو مػازف" وجماعنػ  يف 
ان اقيػػة المجػػالحة بهػػا خمػػس بنػػود كبػػرىئ ايننخابػػات جػػزء فرعػػي منهػػائ والبنػػود الكبػػرى هػػي منظمػػة النحريػػر 

لنحريػر مػل السػمطة ال مسػطينيةئ ائف النركيػز وهذ  لـ يػنـ فيهػا أي خطػوة  جػراء اننخابػات منزامنػة لمنظمػة ا
 كم  عم  هذ  ايننخابات ليخرج حماس مف الساحة وباية الامايا نبا  معماة.
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ثانيػػا: بالنسػػبة لن ػػكيؿ الحكومػػة هػػي ليسػػت حكومػػة وحػػدة وطنيػػة ألنهػػا بػػدوف فػػنح وحمػػاسئ وهػػذا خػػرؽ لمػػا 
 بالااهرة.  1100اين اؽ عمي  مسباا في ماي 

األمني مسنمر عم  ما هوئ بؿ عم  العكس ائف يوجد اعنجامات كبيرة ومنكررة في السجوف  ثالثا: الومل
والجامعػات كجامعػػة الخميػػؿئ ويوجػد إمػػراب عػػف الطعػاـ فػػي سػػجوف السػمطة وكػػؿ ذلػػؾ بسػبب انػػ  لػػـ نعطػػ  

 الحرية لممواطنيف في الم ة الغربيةئ رابعا: المجمس الن ريعي معطؿ نماما.
سػػرا يؿ فػػي ايننخابػػات  خػػراج حمػػاس مػػف الم ػػهد كػػؿ هػػذ  اين اقيػػات  نػػـ اخنزالهػػا حسػػب أوامػػر أمريكيػػا وا 

 السياسي باننخابات مزورة. 
وبالنسبة لنسجيؿ الناخبيف في الم ة الغربية األغمبية الساحاة مف حماس غير مسجمة في المػ ة فعناجػرنا 

نجػـ فػي الجامعػات أو غيرهػائ كمػا أننػا هناؾ إما معناؿ أو أسير عنػد ايحػنالؿ أو السػمطة أو مطػارد أو مع
ي نعػػػرؼ مػػػا هػػػي األسػػػماء النػػػي أمػػػي ت فػػػي المػػػ ةئ حنػػػ  فػػػي غػػػزة بػػػدأ المعػػػب بػػػدءوا بأسػػػماء المؤسسػػػات 
المحسوبة عميهـ لنراقب وفي موموع الوظا ؼ قالوا نحف عندنا وظا ؼ كافية ونـ فنحوا بػاب النوظيػؼ لمػف 

ك ػػوفة نريػػد أف نخػػرج حمػػاس باننخابػػات مػػزورةئ نحػػف أمػػاـ هػػو مػػف فػػنحئ بالنػػالي نحػػف أمػػاـ لعبػػة وامػػحة وم
 خدعة كبرى ينـ النركيز فيها عم  المجنة المركزية لالننخابات ويغ ؿ باية الامايا الجوهرية األخرى.

وفػػي المػػ ة الغربيػػة مػػف يعطينػػي اسػػـ واحػػد يسػػنطيل أف ير ػػح ن سػػ  لالننخابػػات مػػف حمػػاس وغيػػر معػػرض 
 و فنحئ نوابنا كمهـ موجودوف في السجوف ا سرا يمية.لالعنااؿ سواء مف إسرا يؿ أ

 ما ىو المخرج من حالة االنقسام ىل ىي المصالحة أم انتخابات حقيقية؟
كؿ بنود المجالحة هي المخرج الحاياي ولكػف أف نجنز هػا ونجػري عمميانهػا فػي ظػروؼ غيػر مناسػبةئ وفػنح 

ؿ فػػي دوامػػة الخالفػػات مػػف جديػػد ونجػػبح قمػػية إذا خسػػرت سػػننامب عمػػ  ننػػا ج ايننخابػػات وبالنػػالي سػػندخ
الخالفات أبدية بعد ذلؾئ و المجالحة حاولنا أف نحجنها في الاػاهرة بكػؿ الوسػا ؿ ومػغط عمينػا وبعػد ذلػؾ 
سرا يؿ ومف حولها  وافانا حن  نسنطيل أف نجؿ إليها لكف أف نأني عند النطبيؽ لنجبح ألعوبة في يد فنح وا 

 مابوؿ .اعناد أف هذا الموموع غير 
 من خالل حديثك لم تعرج عمى االتفاق الذي جرى في الدوحة؟

هذا ان اؽ إجرا ي أنا أنحدث عف اين اقيات المبد ية قمية ن كيؿ الحكومة ولجنة ايننخابػات المركزيػة كمهػا 
 ان اقات إجرا ية ليست دا مة.

نعناد أف المجنمل الدولي اسنغن   منظمة النحرير في آخر اجنماع لها أعمنت أنها نمر بأزمة مالية حادة هؿ
 عف م روع السمطة ال مسطينية؟

مميػار دوير وهػو ن ػس الػديف الموجػود ائف  0.7كانت مدينة بػ  1115عندما اسنممنا الحكومة بعد اننخابات 
عميهػػػا بسػػػبب ال سػػػادئ لمػػػاذا الحكومػػػة فػػػي غػػػزة النػػػي ي نأخػػػذ أمػػػواؿ مػػػف أوربػػػا وأمريكيػػػا وي حنػػػ  مػػػف الػػػدوؿ 

 يةئ نادـ روانبها بينما السمطة ال مسطينية ي نسنطيل ذلؾ؟ ديوف السمطة بسبب ال ساد. العرب
عاـ ولـ يحاؽ الجزء المطمػوب بالحػد  11 وبالنسبة لم روع السمطة ي يوجد م روع ناجح ينـ الن اوض عمي 

 األدن .
فػػي  1115وفػي عػاـ  -1114السػمطة غيػر ال ػرعية فػي المػػ ة فاػدت  ػرعينها فػي اننخابػات البمػػديات عػاـ 

 المجمس الن ريعي فهي ليست ممثمة لم ارع ال مسطيني .
 ثـ الجانب ا سرا يمي لماذا يعطيؾ وأنت ي نمغط عمي  بؿ نعطي  الخيارات المريحة والم اومات. 
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واليوـ الجغرافيا السياسػية فػي المنطاػة ننحػوؿ مػد العػدو ا سػرا يمي ال ػارع المجػري والايػادة المجػرية النػي 
جاءت بالثورة لهـ موقؼ مخنمؼ عف الايادة الساباة حن  دوؿ أخرى كاألردف بدأت نمد خطوطهػا وعالقانهػا 
مل عناجر فمسطينية وبالنالي كؿ المعطيات نغيرت ائف فمماذا نبدأ ائف نعطي العدو ا سرا يمي منػا مػا ي 

 يسنحؽ.
 ىذا االستقرار؟تحدث عن االستقرار المالي في حكومتكم بغزة كيف حافظتم عمى 

ليس هناؾ فساد بالطرياة الني يعرفها الناس أحيانا يظهر فاسد هنا أو هناؾ مثؿ  عوب الدنيا لكف البرنػامج 
العػاـ لػػيس كمػ  فاسػػدئ فمػػال عػف أف عمميػػة الػدعـ نوثاػػت بالعالقػػة السياسػية والمااومػػة والحػروب النػػي  ػػنت 

الي أنػت أعطيػت الثاػة لمنػاس فأجػبح ال ػارع العربػي عم  غػزة والموقػؼ السياسػي الثابػت غيػر المنغيػر وبالنػ
 وا سالمي والدوؿ ا سالمية نعطيؾ وهي منأكدة أف الماؿ سيذهب إل  مسنحاي . 

التصعيد األخير عمى غزة وصفو البعض محسوبا من إسرائيل ومحدود من قبل حمااس كياف أدرتام معركاة 
 ان مجددا؟العدوان األخيرة وما ىي الضمانات عمى أال يعود العدو 

المػػمانات هػػو قونػػؾ فػػي مااومػػة ايحػػنالؿ ئ العػػدو ا سػػرا يمي أراد أف يرسػػخ م هػػـو مننػػاقض الم هػػـو األوؿ 
انػػػػ  ي يعنػػػػرؼ بغػػػػزة وي بحمػػػػاس ويجػػػػؼ مػػػػف فيهػػػػا بالجراجػػػػير أو الثعػػػػابيف كمػػػػا جػػػػاء عمػػػػ  لسػػػػاف أحػػػػد 

األمػفئ نحػف لػيس  ػرطي الحاخامات ئ وفي ن ػس الوقػت ياػوؿ لػؾ أنػت نحكػـ فػي غػزة أذا عميػؾ أف نمػبط 
لػذلؾ نحػف ي نسػمح لػؾ بايعنػداء عمػ   يعمػؿ عنػد إسػرا يؿ كمػا حػاؿ ال ػرطة فػي راـ اهلل وأجهزنهػا األمنيػة.

 المواطنيف في غزة فكاف يبد مف الرد.
 ىل تتوقع أن مصر في المرحمة القادمة ستدخل الوقود من معبر تجاري بينيا وبين غزة ؟

وامػػح وال ػػارع المجػػري والثػػورة المجػػرية والبػػرامج ايننخابيػػة كمهػػا قالػػت أف مجػػر قالػػت هػػذا الكػػالـ ب ػػكؿ 
عمينػػا أف ناطػػل عالقننػػا ايقنجػػادية مػػل العػػدو ا سػػرا يمي واف نمػػد غػػزة بالغػػاز وقبػػؿ ثالثػػة أ ػػهر نػػـ اين ػػاؽ 

ير إلػ  مميػوف دو  04عم  أف ينـ دراسة مد غزة بالغاز بػدؿ أف يمػد  سػرا يؿ وينحػوؿ هػذا الم ػروع بحػوالي 
مولػػدات نعمػػؿ عمػػ  الغػػاز بعػػد ذلػػؾ نسػػنطيل أف نعنمػػد اعنمػػادا كميػػا عمػػ  الغػػاز المجػػري الػػذي هػػو ارخػػص 

 وننحرر مف المغوط ا سرا يمية عمينا.
الجزائر وعدت بإرسال ما يكفي من وقاود إلاى غازة أيان وصامت اتصااالتكم بتنفياذ ىاذه الوعاود خاصاة بعاد 

 تغيير النظام المصري؟
أجارح ال عب الجزا ػريئ وأقػوؿ أف الحكومػة الجزا ريػة ي نعنػرؼ بحمػاسئ وعنػدما زرت الجزا ػر أنا أريد أف 

لممرة األول  واألخيرة رفموا أف نجمس مل أفراد مف الحكومة وهـ كانوا ساباا موافاػوف قبػؿ الزيػارةئ وأحػالوني 
نػػرؼ بحمػػاسئ وائف أنػػا أطالػػب إلػػ  احػػد ا خػػوة المحنػػرميف فػػي البرلمػػاف الجزا ػػريئ الحكومػػة الجزا ريػػة ي نع

الحكومػػة الجزا ريػػة أف نحػػدد موق هػػا مػػف حركػػة حمػػاسئ هػػؿ نعنػػرؼ بهػػذ  الحركػػة ك ػػرعية مااومػػة و ػػرعية 
قانونيػػة جػػاءت إلػػ  الحكػػـ بايننخابػػاتئ هػػذ  قمػػية مهمػػة وبالنػػالي كػػؿ مػػا يمكػػف أف نسػػمع  بعػػد ذلػػؾ يمكػػف 

 ن سير  في ا جابة عم  هذا السؤاؿ. 
 بالرئيس المصري الحالي الدكتور محمد مرسي ما انطباعاتكم عن الرجل؟تعرفتم شخصيا 

وكنػػت فػػي زيػػارة لمنطاػػة الزقػػازيؽ النػػي هػػي مسػػاط رأس والػػدني والنػػي  1115 أوؿ نعػػارؼ حجػػؿ فػػي فبرايػػر
منهػػا الػػدكنور مرسػػيئ الرجػػؿ دعػػاني إلػػ  جمسػػة بهػػا عػػدد كبيػػر مػػف ا خػػوة والايػػادييف فػػي العمػػؿ األكػػاديمي 

يػػر ئ الرجػػؿ  خجػػية هاد ػػة ومنزنػػة رجػػؿ قميػػؿ ايبنسػػامات وكثيػػر الن كيػػر لػػ  رؤيػػة وامػػحة فػػي والػػدعوي وغ
ا طػػار الكمػػي لحركػػة ا خػػواف المسػػمميفئ فم ػػروع النهمػػة هػػو لػػيس حكػػر عمػػ  فػػرد أو أ ػػخاص إنمػػا هػػو 
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بػػة م ػروع الجماعػة بكاممهػػا ئ مرسػي مسػػنود برؤيػة ومحجػػف أخالقيػا بالػػديف ا سػالمي ومحجػػف إداريػا بنجر 
كبيرة كحاجؿ عم  دكنورا  في عمـ الهندسػة ومطمػل عمػ  الغػرب ل نػرة بكػؿ مكونانػ  وأخالقيانػ  عنػدما عمػؿ 
في أمريكيا وهو مطمل عم  ال أف البرلماني كعمو مجمس  عب في فنرة مف أسوا ال نرات الني سبات إلغاء 

مػاـ  خجػػية منكاممػة لمايػػادة عمػػ  الػدور ا سػػالمي فػي البرلمػػاف وكػػاف لػ  دور فاعػػؿ ومحنػـر وأنػػت بالنػػالي أ
المسنوى ال ردي هو مؤهػؿئ و خم ػ  جماعػة واعيػة وكبيػرة نمثػؿ أغمبيػة فػي ال ػارع يمكػف أف نسػاند م ػروع  
وخم   الناس األغمبية الساحاة مف ال عب المجري كانت نننظر ر يس محنػـر كػاف ياولػوف نريػد ر ػيس يناػي 

ئ أنػػػا أؤكػػػد انػػػ  بعػػػد الما ػػػة يػػػوـ النػػػي وعػػػد بهػػػا لػػػو أنهػػػـ أعػػػادوا اهلل فينػػػا فكػػػاف برنامجػػػ  لػػػف أخػػػوف اهلل فػػػيكـ
 ايننخابات مرة أخرى فاف الذي حجم  سيحجؿ مع  .

 ىل ىناك زيارة قريبا لرئيس محمد مرسي ؟
مف الم نرض أف يكوف هناؾ وفد رسمي فمسطيني مف حماس يزور مجر لنهن ة ولمحديث مع  فػي قمػايانا 

اد ةئ ثـ زيارة وفد  عبي مف قطػاع غػزة يمثػؿ كػؿ العػا الت وكافػة النوجهػات ونحف نرنب األمور عم  نار ه
 المااومة بعد أف يسنار الومل بها لنهن ة ولينـ النعرؼ عم  ا دارة المجرية الجديدة .

 في خطابو في جامعة القاىرة أكد عمى دعم القضية الفمسطينية وتفعيل ممف المصالحة؟
جؼ خطوة في هذا اينجا  في هػذ  المحظػة هػذ  سياسػة عامػة عميػ  أوي مف المسنحيؿ أف نظف ان  يخطو ن

 أولويات أو فا  األولويات ائف أف ي كؿ حكومة و المؤسسة الر اسية والمسن اريف  دارة األمور.
% ألبػػو مػػازف والعػػدو ا سػػرا يمي ائف عمػػ  األقػػؿ هػػذا 011النظػػاـ السػػابؽ كػػاف مػػاغطا عمينػػا وكػػاف مواليػػا 

ن يئ فادا كاف محمد مرسي محايػدا وهػو المطمػوب منػ  سػيكوف ذلػؾ فػي جػالحنائ ألنػ  لػف يكػوف العداء سيخ
 عمينا مغوط.

الػػر يس المجػػري جػػاء مػػف ميػػداف النحريػػر والنغييػػر والميػػداف مػػد إسػػرا يؿ ومػػل الامػػية ال مسطينية.وبالنسػػبة 
لمسػ ارة ا سػرا يمية فػي مجػر لػف لعودة الس ير ا سرا يمي أنا انحدي أف يجد ع وا ية واحدة يمكػف أف نػؤجر 

 يجدوا مف يؤجرهـ. 
ىناك من يقول أن حكم اإلخوان المسممين سيعيد إلى الواجية موضوع ضم قطاع غازة سياسايا واقتصااديا 

 إلى مصر ماذا تقول؟
هذا كالـ اسنخدم  ال مػوؿ فػي النػرويج أثنػاء ايننخابػات مػد مرسػيئ ثػـ لػف يمػـ أي قا ػد مجػري غػزة إليػ  

س قرار  هذا قرارنا نحف لف نوافؽ ئ هذ  كذبة وفرية ليس لها أساس مف الجحة و النظاـ المخموع كاف هذا لي
يعنمػػد دا مػػػا عمػػػ  هػػذ  الكذبػػػة ليبػػػرر الحجػػػار وليبػػرر خنػػػؽ المااومػػػة وليبػػػرر الامػػاء عمػػػ  حمػػػاس ونبريػػػر 

لكذبػة لػيس لهػا أي أسػاس ايعنداء ا سرا يمي عمينا وليعطي مومل قدـ ألعوان  "أبو مػازف وجماعنػ ئ هػذ  ا
 مف الجحة.

 تحسن معبر رفح بعد فوز محمد مرسي ىل من تسييالت في المرحمة القادمة عمى المعبر؟
سياسة المعبر يجب أف نكوف مخنم ة نماما لكػف المطمػوب لػيس فاػط المػرور لألفػرادئ المعبػر يجػب أف يكػوف 

يجب أف يكوف لمبما لئ بيننا وبيف ايحنالؿ  مثؿ المعبر بيف مجر وليبيا وبيف مجر والسوداف هذا المعبر
ا سرا يمي أكثر مف ثالثة مميار دوير سنويا نبادؿ نجاريئ مجر أولػ  بهػذا المبمػل نحػف عنػدنا أ ػياء يمكػف 
أف نمي ها إل  مجر ومجر عندها أ ياء أكثر سنمي ها إلينػائ يجػب أف يكػوف بيننػا نبػادؿ نجػاري وأسػواؽ 

ف غزة وامل عميها جمرؾ رفح مثػؿ جمػرؾ ليبيػا والسػوداف وهػذا سػيوفر لنػا آمنػا حرةئ و أف اخرج بسيارني م
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وحن  ائف لـ ننحدث مل احد ب اف هدا الموموع ألننا نريد جهة رسمية منخججة ننحػدث معهػا بعػد بنػاء 
 مرسي إدارن .

 ىل عالقتكم اآلن مع النظام السوري وصمت إلى مرحمة الحد األدنى؟
أف نجػؿ عالقننػا بػأي مػف األنظمػة العربيػة بغػض النظػر عػف نوجهانهػا إلػ  الحػدود ي عمػ  العكػس ي نريػد 

مف مجر وباينا عم  نواجؿ معها حن  نحافظ عميها  1117الدنيائ لاد نـ إعالف الحرب عم  غزة في عاـ 
فػػي الحػػدود المطموبػػةئ نحػػف لػػيس طػػرؼ فػػي مػػا يجػػري فػػي سػػوريائ وي نريػػد أف نكػػوف طػػرؼ ولػػـ نػػدخؿ فػػي 

ت العربية الداخمية عم  مػدار السػنوات المامػية وأذكػرؾ فػي الحػرب العراقيػة الكوينيػة األولػ  لػـ نكػف الخالفا
طػػرؼ عمػػ  العكػػس منظمػػة النحريػػر وأبػػو عمػػارئ لػػذلؾ محاولػػة جرنػػا إلػػ  أف نكػػوف طػػرؼ فػػي أي خالفػػات 

 عربية داخمية هذا ينناقض مل موق نا وي نابؿ ب .
ف نطورها إل  األفمؿ وأنا أنكمـ عف سوريا بكؿ مكونانها بدوف نوجيؼ عالقننا مسنمرة مل سوريا ونحاوؿ أ

 وي أنحدث عف أي طرؼ مف األطراؼ.
 زيارة قيادة حماس الثانية لألردن ىل ىي تطوير عالقات أم بحث عن مقر بديل؟

جيػدة مار بديؿ هذ  آلية نحدث أو ي نحدث غير مهـئ موق نا نحف يبد مف نطوير العالقات وجود عالقات 
بيف حماس واألردف بكؿ مكونان  خدمة لم عب ال مسطينيئ وعػدد كبيػر مػف ال مسػطينييف موجػود فػي األردفئ 

 .0861بما ي يمر الموقؼ الحكومي أو الرسمي األردني نحف لسنا نموذج منظمة النحرير لسنة 
 وماذا عن التوقيت السياسي لتنشيط العالقة مع األردن بعد سنوات من الجفاء؟

دا مػػا أيػػدينا م نوحػػة لمجميػػلئ فمػػف يريػػد أف يجػػافحنا نحػػف جػػاهزوف مػػف حيػػث النوقيػػت لػػيس المومػػوع  نحػػف
عندنا النوقيت عند غيرنائ نحف نحنـر خجوجيات واحنياجات كؿ األنظمة العربيةئ وفي ن ػس الوقػت نكػوف 

 جاهزوف لمد اليد لمجمحة الامية ال مسطينية.
 7/6/1101، الشروق اون الين، الجزائر

 
نقاذ "اإلخوان" من أنفسيم! 46  حماس وا 

 إبراهيـ غرايبة
?عمػػػ  رغػػػـ النأكيػػػد المنكػػػرر والمنواجػػػؿ مػػػف قيػػػادة حمػػػاس بأنهػػػا قػػػدمت إلػػػ  عمػػػاف ألجػػػؿ نرنيػػػب وننسػػػيؽ 

ال مسػػػطينيةئ وأنهػػا لػػػف ننػػػدخؿ فػػي ال ػػػأف األردنػػػيئ وأنهػػػا -منجػػميف بالامػػػية ال مسػػػطينية والعالقػػات األردنيػػػة
المسػمميف فػي األردفئ فاػد جػاحبت وجودهػا فػي عمػاف حممػة إعالميػة و ػكوؾ مسنامة عػف جماعػة ا خػواف 

ونكهنػػات بػػأف هػػذا الوجػػود هػػو فػػي سػػياؽ نرنيػػب عالقػػات و ػػراكة مػػل الحكومػػة األردنيػػة مومػػوعها الحركػػة 
 ا سالمية وال ارع ال مسطيني في األردف.

س" هػػي أفمػػؿ  ػػريؾ منوقػػػل فالم ػػهد السياسػػي األردنػػي ن ػػكؿ فػػػي "الربيػػل العربػػي" عمػػ  نحػػو جعػػػؿ "حمػػا
لمحكومػػة األردنيػػة  خػػراج الحركػػة ا سػػالمية مػػف الحػػراؾ السياسػػي المعػػارض إلػػ  الم ػػارؾئ وألجػػؿ م ػػاركة 
فمسطينية إيجابية مؤيدة لمحكومة بعدما وقؼ ال ارع ال مسطيني )ناريبًا( عم  الحياد في الحراؾ السياسيئ أو 

ة ا سػالميةئ ومػف ثػـ فػإف م ػاركة الحركػة ا سػالمية فػي كانت معظػـ م ػاركن  المعارمػة مػف خػالؿ الحركػ
ايننخابػػػػات النيابيػػػػة المنوقػػػػل إجراؤهػػػػا قبيػػػػؿ نهايػػػػة العػػػػاـ الجػػػػاري سنحمػػػػر معهػػػػا جػػػػزءًا كبيػػػػرًا مػػػػف ال ػػػػارع 
ال مسطينيئ ونعزؿ الحراؾ السياسي المعارض والذي يمغط مطالبًا لممرة األول  في ناريخ األردف بادر كبير 

سياسػػية مػػف  ػػأنها أف نغيػػر جوهريػػًا فػػي أسػػموب الحكػػـ وا دارةئ ونغيػػر أيمػػًا فػػي نركيبػػة أو مػػف المطالػػب ال
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طبيعػػة النخػػب األردنيػػة المهيمنػػة والمسػػنارة والمغماػػة منػػذ قيػػاـ الدولػػة الحديثػػة فػػي أوا ػػؿ الع ػػرينات مػػف الاػػرف 
 المامي.

خنم ػػة عػػف نظيرنهػػا فػػي الػػدوؿ ننجػػؼ جماعػػة ا خػػواف المسػػمميف فػػي األردف بميػػزنيف أساسػػينيف نجعالنهػػا م
 -العربيػػػة األخػػػرىئ فهػػػي مظمػػػة سياسػػػية لألردنيػػػيف مػػػف أجػػػؿ فمسػػػطينيئ ونهػػػيمف عمػػػ  ال ػػػارع ال مسػػػطيني

األردني وناود  منذ السبعيناتئ والثانية وجود نيار من دد دينيًا أقرب في أفكار  إل  حزب النحريػر ا سػالمي 
خواف المسمموف في جميل الػدوؿئ وظمػت الجماعػة ناػدـ طػواؿ وأفكار سيد قطب وماوين  الني نخم  عنها ا 

العاػػود المامػػية خطابػػًا دينيػػًا دعويػػًا يػػراوح بػػيف الهػػوس والن ػػددئ ونح ػػد وراء مطالػػب وأهػػداؼ كبػػرى منجػػمة 
بنحريػػر فمسػػطيفئ ونحػػوؿ هػػذا المػػزيج الػػديني ال مسػػطيني إلػػ  قػػوة ننظيميػػة وجماهيريػػة لمجػػمحة حمػػاس فػػي 

 األردف.
ة هذا النيارئ ن ػأ نيػار إخػواني ياػـو عمػ  فكػرة ا جػالح الػوطني وايعنػداؿ الػدينيئ وحظػي هػذا وفي مواجه

النيار في "الربيل العربي" باحنراـ ونأييد كبيريف في ال ارع األردني السياسي والػوطنيئ وأعػاد وجػود  الايػادي 
جماعػػة أظهػػرت غالبيػػة مػػ يمة فػػي الجماعػػةئ ولكػػف ايننخابػػات الننظيميػػة النػػي ُأجريػػت أخيػػرًا فػػي جػػ وؼ ال

لمجػػػمحة نحػػػالؼ الن ػػػدد الػػػديني ونيػػػار حمػػػاس فػػػي الجماعػػػةئ وهػػػيمف هػػػذا النحػػػالؼ عمػػػ  المكنػػػب النن يػػػذي 
لمجماعػػةئ وأعمػػف أيمػػًا مػػل مجػػيء قيػػادة حمػػاس إلػػ  عمػػاف عػػف اجنمػػاع جػػرى بػػيف قيػػادة الجماعػػة ومػػدير 

ادنهػا الجديػدة إلػ   ػراكة مػل النظػاـ السياسػي المخابرات األردنيةئ وبدا وامحًا أف الجماعػة ننجػ  فػي ظػؿ قي
األردنػػي مسػػنامة عػػف الحػػراؾ السياسػػي الاػػا ـئ والػػذي كانػػت ن ػػارؾ الجماعػػة فيػػ  ون ػػكؿ الجػػزء الػػر يس منػػ ئ 
وفػػي الماابػػؿ فاػػد أبػػدى عمنػػًا عػػدد مػػف قػػادة ورمػػوز النيػػار الػػوطني فػػي الجماعػػة؛ مثػػؿ رحيػػؿ غريبػػةئ الػػر يس 

مػػػو المكنػػػب النن يػػػذي فػػػي الجماعػػػةئ وسػػػالـ ال الحػػػاتئ المراقػػػب العػػػاـ السػػػابؽ السػػػابؽ لمػػػدا رة السياسػػػية وع
لمجماعػػػةئ وخالػػػد حسػػػنيفئ األمػػػيف العػػػاـ السػػػابؽ لمجماعػػػة انناػػػادًا غيػػػر مسػػػبوؽ ن ػػػر فػػػي الجػػػحؼ ووسػػػا ؿ 

 ا عالـ لمسياسات والنوجهات الجديدة لمجماعة.
د يكػوف حنميػًائ وهػو فػض ال ػراكة المسػنحيمة اليوـ نبدو جماعة ا خواف المسػمميف فػي مواجهػة اسػنحااؽ يكػا

بيف انجاهيف ينجارعاف منذ سنوات طويمةئ أحدهما يعطي أولوية لمعمػؿ ا جػالحي الػوطني وائخػر يعطػي 
األولويػػة لمعمػػؿ ال مسػػطينيئ والواقػػل أنػػ  اناسػػاـ مػػروريئ ويمكػػف أف يجػػرى سػػمميًا وبالحسػػن ئ وسيسػػاعد هػػذا 

اسي الاا مةئ فالحكومة سنن ئ  ػراكة وعالقػة مػل قطػاع واسػل مػف ال ػارع ايناساـ جميل أطراؼ العمؿ السي
ا سالمي وال مسطيني عم  نحو يرم  ب  الطرفافئ وسيممي العمؿ ائخر في ما يرا  منسجمًا مػل "الربيػل 
العربػػي" ومنطمبانػػ . حمػػاس بمجي هػػا إلػػ  عمػػاف نناػػذ ا خػػواف المسػػمميف مػػف أن سػػهـئ ونػػدفل بهػػـ إلػػ  مسػػار 

 .بدًي مف الم هد الذي ظؿ مسيطرًا لسنوات طويمة والممعف في المناهة والدوراف حوؿ الذات! منطاي
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 ماجد كيالي
نمػػا عمػػ  العكػػس مػػف ذلػػؾ إذ ثمػػة  ي نوجػػد "مسػػألة فمسػػطينية" فػػي سػػوريةئ كمػػا فػػي بمػػداف أخػػرى مجػػاورةئ وا 

سورية" عند ال مسطينييف! فالالج وف ال مسطينيوف في سورية يعي وف في مكانة "ا قامة الموّقنػة"ئ أي "مسألة 
أنهـ ليسوا مواطنيفئ وي ينازعوف عم  حاوؽ المواطنةئ كما في األردفئ وهػـ ينمنعػوف بالمسػاواة فػي الحاػوؽ 
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ومػف احنسػابهـ عب ػًا عمػ  المعػاديت  )ما عدا السياسية( عكس أقرانهـ في لبنافئ الذيف يعػانوف مػف النمييػزئ
 الطوا  ّية/ السياسية السا دة في .

عدا هذا وذاؾ ثمة ثالثة عوامؿ ر يسة أخرى حالتئ أو منعتئ ن ّكؿ نوع مف "مسألة" فمسطينية في سوريةئ 
اوح نسػبنهـ أولهائ أف الالج يف في هذا البمد ي ي ّكموف كنمة سػكانية وازنػة )كمػا فػي األردف ثػـ لبنػاف(ئ إذ ننػر 

فػػػي الم ػػػة مػػػف عػػػدد السػػػكافئ وهػػػـ ينوّزعػػػوف عمػػػ  عديػػػد مػػػف المػػػدف فػػػي امنػػػداد مسػػػاحة سػػػورية  2و  1بػػػيف 
الواسعة. وثانيهائ أف النظاـ السياسي في سورية يمنمؾ فا مًا مف وسا ؿ الاّوة والسيطرة والنحّكـئ األمر الذي 

نكّي ػػًا مػػل سػػاؼ "الحرّيػػات" المنػػاحئ عمػػ  خػػالؼ  جعػػؿ ال مسػػطينييفئ وكيانػػانهـ السياسػػيةئ أكثػػر حػػذرًائ وأكثػػر
الومل في األردف ثـ لبنػاف. ثالثػًائ خمػو سػورية ناريخيػًا مػف الجػراعات ذات الطػابل الطا  ي/المػذهبيئ لػذلؾ 

(ئ لػػـ يعػػِف  ػػي ًا فػػي المعػػاديت 0837فػػإف نواجػػد كنمػػة مػػف الالج ػػيف ال مسػػطينييف فػػي سػػوريةئ منػػذ النكبػػة )
 ة في هذا البمد.السكانية أو السياسي

الم ارقة أف بعض هػذ  العوامػؿئ النػي حالػت دوف ن ػوء "مسػألة فمسػطينية" فػي سػوريةئ أّدت فػي الماابػؿ إلػ  
ن ػػػوء مػػػا يمكػػػف نسػػػمين  مجػػػازًا بػػػػ "المسػػػألة السػػػورية" فػػػي الحالػػػة ال مسػػػطينيةئ والنػػػي ننمثّػػػؿ بالنػػػدّخؿ السػػػوري 

السوري "العميؽ" في ال أف المبنانيئ حيث الطرؼ األكبػر "العميؽ" في ال أف ال مسطينيئ عم  غرار الندّخؿ 
 واألقوى يهيمف عم  الطرؼ األجغر واألمعؼ ويسنوعب ئ بطرياة ناعمة أو خ نةئ بالرم  أو با كرا .

الالفت أف الجراع مل الكيانية ال مسطينية البازغة لـ يأت مػف طػرؼ األردفئ الػذي كػّؼ عػف ذلػؾ منػذ ن ّجػر 
(ئ والػػذي قػػّنف نمػػؾ 0861ة فيػػ  عمػػ   ػػكؿ حػػرب أهميػػةئ نجػػـ عنهػػا خػػروج المااومػػة منػػ  )المسػػألة ال مسػػطيني

(ئ بإعالنػػ  فػػّؾ ايرنبػػاط مػػل المػػ ةئ فيمػػا اعنبػػر بمثابػػة نحػػوؿ 0882ػػػ0876العالقػػة بعػػد انػػديع اينن امػػة )
 ال مسطينية.كبير في فهـ األردف لحدود ئ الجغرافية والسياسية والهويانيةئ وفي نأي  بن س  عف الم كمة 

معموـ أف بزوغ الكيانية ال مسطينيةئ المدّعمة بظاهرة المااومة المسّمحةئ ومل الكيانات السياسػية الثالثػة فػي 
الم ػػػرؽ العربػػػي )األردف ولبنػػػاف وسػػػورية(ئ طػػػواؿ العاػػػود المامػػػيةئ فػػػي مواجهػػػة ظػػػواهر وحراكػػػات سياسػػػية 

مرّسػػخًا هوينػػ  الوطنيػػة )أردنيػػة أكثػػر وفمسػػطينية أقػػؿ(ئ منباينػػة. فبينمػػا انجػػ  األردف نحػػو "ا  ػػباع" الكيػػانيئ 
ذهب لبناف نحو اين جار  عادة نرنيب أوماع ئ فػي الحػرب األهميػةئ النػي كػاف الوجػود ال مسػطيني المسػّمح 

 أحد أسبابهائ وأحد عوامؿ نحريكهائ  عادة إنناج واقل طوا  ي/سياسي جديد.
نم ػػة عػػف مثيمنيهػػا فػػي األردف ولبنػػافئ لألسػػباب النػػي ذكرناهػػائ بػػديهي أف ايسػػنجابة السػػورية لػػذلؾ كانػػت مخ

وأيمًائ بسبب مف وجود نظاـ مخنمؼ يعيش قمؽ الهويةئ بيف الوطنيػة والاوميػةئ ويعناػد بامنالكػ  فػا ض قػّوة 
نمكن  مف مّد مجاؿ هيمنن  مف داخؿ حدود ئ إل  داخؿ الكيانات األخػرىئ لنعزيػز مكاننػ  ا قميميػةئ ونعزيػز 

 ن  الداخمية. رعي
( ظّمت سورية نكابػد مػف انعػداـ الياػيف ب ػأف حػدودها وهوينهػائ 0852فمنذ مجيء حزب البعث إل  السمطة )

ما انعكس عم  وعيها لذانهائ وعم  سياسانها وأدوارها ا قميميةئ كما عم  الكيانات المجاورة. وفي الغموفئ 
لر يسػيةئ بػيف الالعبػيف وال ػاعميف المحّميػيف وا قميميػيف كانت الامية ال مسطينيةئ وقنهائ بمثابػة ورقػة المعػب ا

 والدولييفئ بحكـ قيمنها السياسية بذانهائ وبحكـ مداخالنها مل مم ات وكيانات أخرى.
ونسػػبة إلػػ  طموحػػات النظػػاـ فاػػد كانػػت الورقػػة ال مسػػطينيةئ ومػػمنها إ ػػهار المااومػػة المسػػمحةئ فػػي البدايػػةئ 

(ئ ويسػػنخدامها فػػي الجػػراع عمػػ  الن ػػوذ 0856المنعّماػػة بهزيمػػة حزيػػراف )رابحػػة ومػػروريةئ لحجػػب األسػػ مة 
ا قميمي مل مجر الناجػرية )وقنهػا(. لكػف األمػر بػدا مخنم ػًا فػي مػا بعػدئ فػي حابػة السػبعيناتئ وبعػد رحيػؿ 



 
 
 

 

 

           24ص                                    1447العدد:                01/6/1101 الثالثاء التاريخ:

(ئ لجهػػة إدراكػػات النظػػاـ السػػوري لبػػزوغ الكيانيػػة 0862عبػػد الناجػػرئ وانك ػػاء مجػػر عمػػ  ذانهػػا )بعػػد حػػرب 
 مسطينيةئ ولجهة دور المااومة المسمحةئ وطرياة نكي   معهمائ أو نوظي هما.ال 

هكذائ ومنذ ذلؾ الوقتئ بانت م كمة سورية ننحّدد في أف طموحها إل  نمّمؾ الورقة ال مسطينيةئ واسػنثمارهائ 
عي والوحيػػد نجػػطدـ مػػل الكيانيػػة السياسػػية البازغػػة عنػػد ال مسػػطينييفئ فاػػد بػػات لهػػؤيءئ أيمػػًائ ممػػثمهـ ال ػػر 

ف كاف ذلؾ مف دوف مجاؿ سيادي/إقميمي. ويسنننج مف ذلػؾ أف  )منظمة النحرير(ئ بإجماع عربي ودوليئ وا 
النبػػايف والخػػالؼ والنخاجػػـ السياسػػي "السػػوري" مػػل ال مسػػطينييف لػػـ يحجػػؿ بسػػبب الجػػراع عمػػ  الن ػػوذ فػػي 

مػػػل النسػػػعينات(ئ ألف سػػػورية ذانهػػػا لبنػػػاف )أواسػػػط السػػػبعينات(ئ وي بسػػػبب نوجػػػ  قيػػػادنهـ نحػػػو النسػػػوية )مط
نمػػػا حجػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي وقػػػت مبّكػػػر جػػػدًائ عمػػػ  رغػػػـ احنمػػػاف سػػػورية ل جػػػا ؿ  انخرطػػػت فػػػي الم اومػػػاتئ وا 

 المااومة المسمحة.
فاػػد دأبػػت سػػوريةئ منػػػذ أواخػػر السػػنيناتئ وعبػػػر طػػرؽ عػػدةئ ومنوازيػػةئ عمػػػ  اسػػنيعاب الكيانػػات ال مسػػػطينية 

هائ والسػيطرة عمػ  مسػارانها أو نوجهانهػا السياسػية. واألنكػ  أف سػورية النا  ةئ وذلؾ مػف خػالؿ نحديػد قػدران
في سبيؿ ذلؾ قامت بإن اء فجيؿ فمسطيني خاص بهائ هو طال ل حرب النحريػر ال ػعبية ػ قػوات الجػاعاة 

الايادة العامة(. وعم  رغـ  -)لمف ينذّكر(ئ وقامت إل  جانب  بدعـ فجيؿ أو أكثر )ي سيما الجبهة ال عبية 
ف قػػػدرة ال جػػػا ؿ ال مسػػػطينية )"السػػػورية"(ئ ظمّػػػت محػػػدودةئ بػػػالنظر إلػػػ  مػػػعؼ  ػػػعبينها بػػػيف ال مسػػػطينييفئ أ

وندّني دورها في مجاؿ الجراع مل إسرا يؿئ إي أنها لعبت أدوارًا غير إيجابية في الحالة ال مسػطينيةئ مػا أثّػر 
فػي العالقػات السياسػية الثنا يػة ال مسػطينية  بدور  سمبًا عم  إدراكات ال مسػطينييف لسػوريةئ و ػّكؿ عامػؿ قمامػة

 السورية. -
بكالـ أخرئ فاد بدا لمنظػاـ السػوريئ فػي حابػة السػبعيناتئ أف جػعود الوطنيػة ال مسػطينية يػأني عمػ  حسػاب 
طموحانػػ  ا قميميػػةئ فػػي حػػيف بػػدا لموطنيػػة ال مسػػطينيةئ أف سياسػػات النظػػاـ السػػوري ناػػؼ حجػػر عثػػرة أمػػاـ 

هذا ما ي ّسر في حين  النباينات والخالفات والخجومات بيف قيادة حركة "فنح" الني مّثمت بزوغها ونرّسخها. 
 الوطنية ال مسطينيةئ والني رفعت  عار "اسنااللية الارار الوطني ال مسطيني"ئ وبيف الايادة السورية.

ئ المن مننػػػيف مػػػف والحػػػاؿئ فاػػػد كػػػاف بػػػديهيا اجػػػطداـ الطػػػرفيفئ أو اجػػػطداـ الػػػوطنينيف ال مسػػػطينية والسػػػورية
عاالهمػػػائ فػػػي لبنػػػافئ كػػػؿ ألغرامػػػ  السياسػػػية وا قميميػػػةئ فػػػنحف هنػػػا إزاء م ػػػروعيف وسػػػمطنيف وطمػػػوحيف 
مخنم ػػيف. وكػػاف بػػديهيًا بعػػدهائ خػػروج الػػزعيـ ال مسػػطيني ياسػػر عرفػػاتئ مػػل قػػوات المنظمػػةئ مػػف لبنػػاف إلػػ  

ئ والاػػرار الػػوطني المسػػناؿئ خػػارج إسػػار مجػػر ونػػونس والػػيمفئ حرجػػًا منػػ  عمػػ  إباػػاء "الوطنيػػة" ال مسػػطينية
الابمػػة "السػػورية". هػػذا حجػػؿئ أيمػػًائ إبػػاف الحابػػة الن اومػػيةئ إذ وجػػدت سػػورية سػػببًا إمػػافيًا لخالفهػػا مػػل 

(ئ بغػػض النظػػر عػػف رأينػػا فػػي 0882ياسػػر عرفػػاتئ ومػػل منظمػػة النحريػػرئ النػػي ذهبػػت إلػػ  ان ػػاؽ أوسػػمو )
 في هذا اين اؽ. ا جحافات والمخاطر والثغرات المنمّمنة

فػػي كػػؿ األحػػواؿ فػػإف ايسػػنطايت السػػورية فػػي الحالػػة ال مسػػطينية لػػـ نػػنجحئ إذا ظمػػت ال جػػا ؿ الممثمػػة لهػػا 
معزولةئ وي ننمنل بأي ثاؿ وازف بيف ال مسطينييفئ بدليؿ أنهػا لػـ نسػنطل فػي غيػاب "فػنح" وفجػا ؿ المنظمػة 

مػل الالج ػيف فػي سػوريةئ ناهيػؾ عػف انعػداـ دورهػا فػي (ئ نوليد أيػة حالػة نموذجيػة بديمػة فػي مجن0872)منذ 
 مجاؿ الجراع مل إسرا يؿ.

بعػػد ذلػػؾ فاػػد  ػػّكؿ ظهػػور حركػػة "حمػػاس"ئ وجػػعودها الالفػػت فػػي السياسػػة ال مسػػطينيةئ فػػي العاػػد المامػػيئ 
 ػػة نوعػػًا مػػف النعػػويض لمايػػادة السػػوريةئ عػػف إخ ػػاؽ ال جػػا ؿ الػػدا رة فػػي فمكهػػائ إذ وجػػدت فيهػػا مػػاّلنها لمناك

الايادة ال مسطينيةئ عم  رغـ احنساب "حماس" عم  منظومة "ا خواف المسمميف"! لكف "حماس" هػذ  خرجػت 
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بدورها مف سوريةئ بسبب نداعيات الثورة ال عبية فيهائ والنحػويت فػي عديػد مػف الػنظـ السياسػية العربيػةئ مػا 
 الظروؼ. حـر النظاـ مف إمكاف اسنخداـ ورقة فمسطينية وازنة ومانعة في هذ 

ولعػػػؿ ذلػػػؾ ي ّسػػػر بعػػػض النحركػػػات النػػػي ن ػػػي بإمكػػػاف معػػػاودة النظػػػاـ السػػػوري إلػػػ  نعػػػويـ بعػػػض األطػػػراؼ 
ال مسػػطينية النػػي ننمػػاه  معػػ ئ يسػػنخدامهائ والػػزّج بهػػا فػػي الجػػراع الػػدا ر فػػي سػػوريةئ مػػف دوف سػػؤاؿ عػػف 

ـ. )راجل ماػالي عػف المااربػة المرر الذي ينجـ عف ذلؾ عم  سوريةئ وال مسطينييف الالج يفئ وعم  قمينه
 (18/5"الحياة"ئ  -ال مسطينية لمثورة السورية 

بالماابؿئ فإف ما يم ت ايننبا  أف  عب سوريةئ وأحرارهػائ وعمػ  رغػـ كػؿ معانػانهـ ونمػحيانهـ ومكابػدانهـئ  
كمػة بحيػث كػانوا كانوا مف الكـر والنبؿ بحيث لـ يطمبوا مف ال مسطينييف الالج يف  ػي ًائ ومػف المسػؤولية والح

مػػنينيف بنعػػريض الالج ػػيفئ الػػذيف يعي ػػوا بػػيف ظهػػرانيهـئ لمػػا ينعّرمػػوف هػػـ لػػ ئ بغػػض النظػػر عػػف بعػػض 
 مداخالت مف هنا أو هناؾ.

بعد الثورات ال عبية آف لجميل األنظمة أف نػدرؾ أف فمسػطيف ليسػت مجػّرد ورقػة لمنوظيػؼئ واف ال مسػطينييف 
طويةئ وأف ايدعاء بأف فمسطيف هػي البوجػمة أو الامػية المركزيػةئ بػات ليسوا وقودًا ألحد في أية معركة سم

مك ػػوفًائ وسػػاذجًائ وينطػػوي عمػػ  مخػػانالت ونالعبػػات ونوظي ػػاتئ لػػـ نعػػد ننطمػػي عمػػ  أحػػدئ وي سػػيما عمػػ  
 ػعب فمسػطيفئ الػػذي كابػد األمػػريف جراءهػا. فماػػد بينػت نمػؾ الثػػورات أف قمػية الحريػػة ي ننجػزأئ وأف الحريػػة 

 ًا الامية المركزية لممجنمعات العربيةئ فاألوطاف الحرة هي كذلؾ بمواطنيها األحرار.هي حا
 01/6/1101الحياة، لندن، 
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 د عدناف أبو عامر
نطػػورات الداخميػػة ناػػدر دوا ػػر جػػنل الاػػرار فػػي نػػؿ أبيػػب بػػأف وجهػػة نظػػر المجمػػس العسػػكري المجػػري نجػػا  ال

وامػػحةئ فهػػو يأمػػؿ أف يجػػبح الػػر يس الجديػػد محمػػد مرسػػي عػػاجزا قبػػؿ أف نبػػدأ ويينػػ ئ ألنػػ  يمثِّػػؿ نجػػؼ 
 ال عب فاطئ وُسمبت من  أغمب جالحيان  وقت ا عالف.

كما ينوقل جنرايت الجيش المجري أف يميل مرسي بسرعة كبيػرةئ فهػو ُيعػدن مػف ائف فجػاعدا مسػ وًي عػف 
لدولة دوف أف يكوف لدي  قدرة فعمية عم  السيطرةئ أو نحديد السياساتئ وفي نهاية المطػاؼ سنسػنح م اكؿ ا

ـّ حػػّؿ البرلمػػافئ حيػػث اسػػن ادت فيػػ  الحركػػات ا سػػالمية مػػف األغمبيػػة  ال رجػػة لمػػنخّمص منػػ  نمامػػًائ كمػػا نػػ
 ؾ ا سالميوف في النهاية.الساحاةئ وهذا هو سر "الطبخة" الني أعّدها الجنرايتئ الذيف يسعوف ل ال يمح

أما عم  جعيد العالقة بيف مجر و)إسرا يؿ(ئ فإف النادير السا د في نؿ أبيب ي ير إل  أف نكوف المواجهة 
العسػػكرية بينهمػػا هػػي ايحنمػػاؿ األكثػػر منطاػػائ ولهػػذا مػػف الواجػػب عمػػ  األخيػػرة أف نحػػدد مػػف جديػػد أسػػباب 

 الحربئ وُنعمـ الوييات المنحدة بها.
ب عميهػػا زيػػادة عمػػ  هػػذ  الخطػػوة المعمنػػة أف نحػػدد أهػػدافها فػػي الغػػرؼ المغماػػةئ بحيػػث ُنظهػػر فػػي كمػػا يجػػ

 الخارج نمسكا بان اقات السالـ رغـ عيوبهائ وحذرا  ديدا مف اينجرار إل  نحر ات عسكرية.
ميػػل وفػػي ن ػػس الوقػػتئ ايسػػنعداد بجػػورة سػػرية لجميػػل ايحنمػػايتئ بػػدًءا مػػف زيػػادة الجهػػد العسػػكري فػػي ج

 جوانب ئ واننهاء بمسألة السكاف في سيناءئ إذا حاف وقت الحربئ وحينما يحيف.
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مػػػل العمػػػـ أف ذلػػػؾ الناػػػدير المن ػػػا ـ ي يمغػػػي وجػػػود الكثيػػػر مػػػف المجػػػالح الم ػػػنركة بػػػيف نػػػؿ أبيػػػب والاػػػاهرة؛ 
ي لنهد ػػة بعمػػها اسػػنرانيجي كنعزيػػز السػػور الػػواقي مػػف النػػأثير ا يرانػػي فػػي المنطاػػة؛ وبعمػػها نكنيكػػي يرمػػ

خراج المنظمات المسمحة مف سيناء.  الحدود بينهمائ وا 
كمػػا نن ػػؽ العاجػػمناف عمػػ  الحاجػػة لجعػػؿ سػػيناء مركػػًزا سػػياحًيا فػػوارائ فالسػػياحة مجػػدر مػػف مجػػادر الػػدخؿ 

مميػوف قبػؿ  01.4مميػوف سػا ح كػؿ سػنةئ قياسػا بػػ 11األهـ لمجرئ وقد وعد الر يس مرسػي بأنػ  يطمػح إلػ  
 3مميػػارات دوير لنطػػوير البنيػػة السػػياحية النحنيػػة النػػي يعمػػؿ فيهػػا نحػػو مػػف  2أكثػػر مػػف الثػػورةئ ونخجػػيص 

 مالييف مواطف.
وبالنالي فهناؾ نوقل بأف ي هد عهد الػر يس الجديػد النوجػؿ لن اهمػات م ػنركة بػيف حمػاس و"إسػرا يؿ" أكثػر 

الػػة الحجػػار عػػف غػػزةئ وفػػنح جػػدوى وأرسػػخ ثبانػػًائ وسػػيكوف كافيػػا أف ينوجػػؿ مرسػػي ونننيػػاهو ين ػػاؽ عمػػ  إز 
 المعابر مف جديد نحت رقابة م نركة مف حماس وممثمي اينحاد األوروبي ومجر.

هػػذ  الاػػراءة ا سػػرا يمية نأخػػذ بعػػيف ايعنبػػار ومػػل ايقنجػػاد المجػػريئ الػػذي ي ػػير إلػػ  أّف الدولػػة المجػػرية 
ودئ ومجػر ي نريػد أف نجػؿ إلػ  واقعة في أزمات ليست بسيطة: ايسنثمارات نوق تئ السياحة فػي حالػة ركػ

 مميار دوير في السنة. 0.2ومل نوّقؼ المساعدة مف الوييات المنحدة األميركية الني نبمل 
وبالنػػالي فػػإف الخػػروج إلػػ  حػػرب مػػد "إسػػرا يؿ" لػػف نزيػػد مػػف ن اػػات مجػػر فحسػػبئ بػػؿ سنمػػر بػػالواردات 

كػوف مطروحػة عمػ  جػدوؿ األعمػاؿئ وحنػ  المنأنية عف ن ػغيؿ قنػاة السػويسئ بهػذا ال ػكؿ فػإّف الحػرب لػف ن
نكوف )إسرا يؿ( في جانػب أكثػر أمنػًائ فػإف مػا قػاـ بػ  الجػيش مػف نامػيص فػي عػدد ال ػرؽ واألسػراب الخاجػة 

 ب ئ يجب ائف بناء جزء منها مجددًائ ولذلؾ يبد مف نهد ة روع ا سرا يمييفئ وعدـ الدخوؿ في حالة همل.
را يؿ" لن سػػها با قػػداـ عمػػ  مغػػامرة غيػػر مبػػالل فيهػػائ وأي نسػػنثمر فػػي وفػػي ذات الوقػػتئ يمكػػف أف نسػػمح "إسػػ

عػداد الجػيش لحػرب أمػاـ  بناء قّوة اسػنثنا ية بعػد النغييػرات فػي مجػرئ فػال ينبغػي  ػراء سػالح وقطػل غيػار وا 
 مجرئ بما ي ب  ايسنعداد لمواجهة مل سوريا أو حزب اهلل أو غزة.

وقاسػػػيةئ فمديػػػ  قيػػػود سػػػنجبر  فػػػي النهايػػػة عمػػػ  مواجهػػػة ال جػػػوة  وي يهػػـ كػػػـ سػػػنكوف نجػػػريحات مرسػػػي كثيػػػرة
الحايايػػة بػػيف األقػػواؿ واألفعػػاؿئ ألف مجػػر ي ننماػػ  مػػف الوييػػات المنحػػدة األميركيػػة السػػالح فحسػػبئ إّنمػػا 
ف لـ يعد هناؾ في مجر خبػز  الامح أيمًائ ومف الامح يجنعوف الطحيفئ ومف الطحيف يجنعوف الخبزئ وا 

ل ايػػر جا عػػًائ وي أحػػد يريػػد فػػي أوؿ سػػنة أو سػػننيف لػػ  فػػي الحكػػـ أف نحجػػؿ مجاعػػةئ وهػػذا حينهػػا سيجػػبح ا
 األمر ي ّكؿ رافعة لػ"إسرا يؿ".

ولػػػػذلؾ ي حاجػػػػة لمامػػػػؽئ ألف مسػػػػا ؿ الػػػػداخؿ ممّحػػػػة بالنسػػػػبة لمجػػػػرئ ومػػػػف يطمػػػػح بنحديػػػػد نسػػػػوية سياسػػػػية 
سنرانيجية جديدة في ال رؽ األوسط عمي  أف يكوف قويًا مف الد  اخؿ.وا 
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 عبد الوهاب بدرخاف
كاف يجب ومل كؿ ايعنبارات جانبًا وال روع في نحايؽ عميؽ وفاعؿ  1113منذ رحيؿ ياسر عرفات عاـ 

لمنوجػػػؿ إلػػػ  ننيجػػػة. كانػػػت هػػػذ  مهمػػػة دوؿ وأجهػػػزة عربيػػػة ب ػػػكؿ أولػػػي واسػػػنثنا يئ إلػػػ  جانػػػب أي لجنػػػة 
ينية خاجػػػة. لمػػاذا؟ ألف المسػػػألة لػػـ نكػػػف مسػػػألة وفػػاة رجػػػؿئ ورغػػـ أف الوفػػػاة يمكػػف أف نكػػػوف طبيعيػػػة فمسػػط

وعاديػػة إي أنهػػا فػػي حػػاؿ عرفػػات كانػػت  ػػب  معمنػػة قبػػؿ أوانهػػائ كمػػا أف مراحػػؿ المػػرض منػػذ بداينػػ  لػػـ نكػػف 
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ـ أرييػؿ  ػاروف لػـ يخ ػوا عاديةئ ولـ نكػف لهػا ماػدمات وي سػوابؽئ ثػـ أف قػادة العػدو ا سػرا يميئ وعمػ  رأسػه
 نيانهـ بمرورة النخمص مف الر يس ال مسطيني.

كانػػػت نجػػػ ية عرفػػػاتئ بالنسػػػبة إلػػػ  العػػػربئ مػػػربة مبا ػػػرة ل ػػػروط "عمميػػػة السػػػالـ" النػػػي اعنبروهػػػا خيػػػارًا 
اسنرانيجيًا فػي كػؿ مػؤنمرات الامػة العربيػةئ مؤكػديف بػذلؾ نخمػيهـ عػف خيػار الحػرب الػذي لػـ يبػد أف إسػرا يؿ 

نػػ  يومػػًا فػػي ايعنبػػارئ وطالمػػا أف "عمميػػة السػػالـ" قامػػت أساسػػًا عمػػ  الن ػػاوض وحنميػػة قبػػوؿ الم ػػاوض أخذ
ائخػػرئ فػػإف إقػػداـ إسػػرا يؿ عمػػ  محاجػػرة ماػػر عرفػػات ومهاجمنػػ  ونػػدمير أجػػزاء منػػ  مثػػؿ اننهاكػػًا وامػػحًا 

اوض ال مسطيني األوؿئ أي لاواعد الن اوض ونمهيدًا لناويض خطير لػ"عممية السالـ"ئ والدليؿ أف  طب الم 
دارنهػػػػا البو ػػػػية آنػػػػذاؾئ نسػػػػؼ إمكانػػػػات إحيػػػػاء  عرفػػػػاتئ وبموافاػػػػة مػػػػمنية مػػػػف جانػػػػب الوييػػػػات المنحػػػػدة وا 

 الم اوماتئ ولـ يعد السالـ أولوية أمريكية أو إسرا يمية.
كت بعد ممي خمسة أعواـ عم  سياسة المسالمةئ ورفض العسكرة وبذؿ أقج  الجهود لمننسيؽ األمنيئ أدر 

الايػادة ال مسػطينية الناليػة أف إسػرا يؿ اغنالػت عرفػات لناػػوؿ إف "السػالـ" دفػف معػ ئ وأف مػا نحاػؽ منػ  خػػالؿ 
حيانػػػ  هػػػو أقجػػػ  مػػػا نعنػػػـز الننػػػازؿ عنػػػ ئ بػػػؿ أنهػػػا اننامػػػت إلػػػ  اسػػػنغالؿ نهػػػج المسػػػالمة لمنوسػػػل فػػػي سػػػرقة 

الني نذكرها بالاوانيف الدوليةئ أكثػر مػف  األرامي ال مسطينية ومد رقعة ايسنيطاف مسنهز ة با دانات الدولية
ذلؾ لـ نجد إسرا يؿ في إعالف الجانب ال مسطيني اعنمػاد المااومػة ال ػعبية السػممية مػا يمزمهػا بػا قالع عػف 
فػػالت ميمي ػػيات المسػػنوطنيف لنمعػػاف فػػي ايعنػػداء عمػػ  ال مسػػطينييف وأمالكهػػـ وأرزاقهػػـئ  العنػػؼ الم ػػرط وا 

ة ال مسطينية إل  المطالبة بنيؿ اعنراؼ مجمس األمف بالدولػة ال مسػطينيةئ جػردت وحن  عندما انجهت السمط
سػػرا يؿ حممػػة دبموماسػػية  رسػػة لنعطيػػؿ هػػذا النحػػرؾ الم ػػروعئ وفػػي إطػػار هػػذ  الحممػػة  الوييػػات المنحػػدة وا 

يمية أرسػػمت وا ػػنطف وفػػدًا مهمنػػ  نهديػػد الػػر يس محمػػود عبػػاسئ كمػػا أف العديػػد مػػف منطرفػػي الحكومػػة ا سػػرا 
 طالب بالنخمص من .

ي يعنػي ذلػؾ سػوى أف إسػػرا يؿ أقامػت باغنيػاؿ عرفػػات نهجػًا لػف ننػػردد فػي نكػرار  إذا لػػـ ي هػـ الطػرؼ ائخػػر 
مغػػػزى رسػػػالة ايغنيػػػايت النػػػي كانػػػت حجػػػدت العديػػػد مػػػف الاػػػادةئ ومػػػنهـ ال ػػػيخ أحمػػػد ياسػػػيف وعبػػػدالعزيز 

ارونية اغنياؿ عرفات بأسموب اسنخباري يحوؿ دوف الرننيسيئ وأبو عمي مجط  ئ قبؿ أف نار حكومنها ال 
اسن ػػهاد  عمنػػًائ لكػػف ال ػػكوؾ فػػي وجػػود عمميػػة مبرمجػػة لالغنيػػاؿ بػػدأت منػػذ األنبػػاء األولػػ  عػػف "المػػرض 

 الغامض" الذي يعاني الر يس ال مسطيني من .
 خيجػهائ خجوجػًا وقبؿ الوفاة في المسن    ال رنسي وبعدها نب  األطباء إل  وجود حػاؿ لػـ ينمكنػوا مػف ن

أنهـ واظبوا طواؿ أعواـ ممت عم  منابعة ومع  الجحي الذي راح يندهور ندريجيائ وقد حالت النطػورات 
عم  مغادرة مار  لمعػالجئ إذ كػاف يخ ػ  منعػ  مػف العػودة  -أو حن  نمكن   -السياسية دوف موافاة عرفات 

 إلي .
بدأ النحايػؽئ باػرار مػف عرفػات  خجػيًا أو مػف دونػ ئ في نمؾ ائونةئ وبعد إنذارات األطباءئ كاف يجب أف ي

وكػػػاف يجػػػب أف يكػػػوف هنػػػاؾ مػػػف بعػػػض العواجػػػـ العربيػػػة المعنيػػػة بال ػػػأف ال مسػػػطيني باعنبػػػار أف المسػػػألة 
 سياسية أوًي وأخيرًا.

جػػحيح أف فحوجػػػًا  ػػػن  أجريػػت طبيػػػًا ولػػػـ ننوجػػؿ إلػػػ   ػػػيءئ إي أف أي جهػػاز مػػػولج بػػػالنحايؽ يبػػػد أف 
 كثيرة ومنها إسرا يؿ نوجمت إل  ابنكار أنػواع خ يػة مػف السػموـئ وحنػ  بعػد الوفػاة كػاف عمػ  يعرؼ أف دويً 

النحايػػػؽ أف يػػػػذهب إلػػػ  أقجػػػػ  ايحنمػػػػايت وأكثرهػػػا مػػػػع ائ وهػػػػا هػػػو النحايػػػػؽ الػػػػذي أجػػػرى فػػػػي المخنبػػػػر 
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ف يبمغهػػا السويسػري لمجػمحة قنػاة "الجزيػرة" ينوجػؿ إلػ  فرمػػية جػعبةئ وكػاف األحػرى بػالنحايؽ "الرسػمي" أ
 قبؿ ائف لينمكف مف النادـ أكثر في حجر اي نباهاتئ وهي هنا نانجر عم  إسرا يؿ دوف سواها.

ـئ والك ػػؼ سػػريعًا أنػػ  سػػمـ بمػػادة 1115كػػاف يغنيػػاؿ الجاسػػوس الروسػػي السػػابؽ الكسػػندر لي نيننكػػو عػػاـ 
"  ػػديدة ا  ػػعاعئ أف يػػدؽ النػػاقوس لممحااػػيف ال مسػػطينييفئ سػػواء لػػدرس األعػػراض النػػي ظهػػرت  "البولونيػػـو

عم  لي نيننكػو والمراحػؿ النػي مػر بهػا خػالؿ مرمػ ئ أو لرجػد احنمػايت العػالج النػي ي يبػدو أنهػا منػوافرةئ 
ي لكػػاف األطبػػاء واينجميػػز نوجػػموا إلػػ  إناػػاذ المػػريض الروسػػيئ وبحسػػب الخبػػراء فػػإف هػػذ  المػػادة السػػامة  وا 

ي نظهػر آثارهػا فػي نحاليػؿ الػدـئ وبالنػالي فإنهػا ي ننػوافر إي نجنل ذريًا ونجيب المسنهدؼ بها بإ عاعات 
لدى الدوؿ الني نممؾ قدرات وأن طة نووية عسكريةئ ومف  أف ذلؾ أف يميؼ نطاؽ أي نحايػؽ فػي عمميػة 
نمػا لحجػر مسػؤولية  ايغنياؿئ ي لمعثور عم  مجدر "البولونيوـ" الذي اكن  ت آثار  فػي ماننيػات عرفػات وا 

لعثػػور عمػػ  مػػا يؤكػػد وجػػود قػػرار يخػػّوؿ األجهػػزة ايسػػنخبارية إزاحػػة الػػر يس ال مسػػطيني بػػأي وسػػيمة إسػػرا يؿ وا
 نبعد اي نبا  عف الجهة المنورطة.

ذا كػػاف لمجامعػػة العربيػػة أف  ايكن ػػاؼ الجديػػد فػػي العمميػػة يؤكػػد ال ػػكوؾ السػػا دة بػػأف عرفػػات قنػػؿ بالسػػـئ وا 
طالبػة بنحايػؽ دولػي يبػد أف نجػطدـ بػػ"فينو"ئ أمريكػي فػي مجمػس ندرس الامية وننخذ قرارًا ب أنهائ فػإف الم

األمفئ أما المجوء إلػ  الجمعيػة العامػة لألمػـ المنحػدة لومػل مثػؿ هػذا النحايػؽ عمػ  جػدوؿ األعمػاؿ الػدولي 
فاد ي يذهب بعيدًائ لعؿ األهـ واألكثر فاعمية أف ننبن  دوؿ الجامعة إن اء لجنة نحايؽ محنرفة نعمػؿ بعيػدًا 

ف األمواء ونسنخدـ معمومات األجهزة ايسنخبارية وعالقانهائ أساسًا كاف مف الخطأ اعنبار الممؼ مغماائ ع
أو أنػػ  يخػػص الجانػػب ال مسػػطيني وحػػد ئ فايغنيػػاؿ كػػاف فجػػاًل سياسػػيًا زعػػزع المجػػمحة العربيػػة فػػي إقامػػة 

قاعػدة نجػ ية الم ػاوض كممػا  سالـئ وخطورن  نكمف فػي احنمػايت نكػرار ئ أي أف العػدو ا سػرا يمي سػيكرس
 أراد خمط األوراؽ ونغيير منطمبات أي سالـ.

 01/6/1101، الشرق، الدوحة
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 د. اسعد عبد الرحمف
لجػػػهيونية فػػػي فمسػػػطيف هػػػدـ منػػػازؿ ال مسػػػطينييف هػػػو أحػػػد أسػػػوأ العاوبػػػات الجماعيػػػة النػػػي نننهجهػػػا الدولػػػة ا

الناريخيػػػةئ نحػػػت ذرا ػػػل كثيػػػرة نغمػػػب عميهػػػا الحجػػػج األمنيػػػة الواهيػػػة. وقػػػد اننهجػػػت الدولػػػة الجػػػهيونية عاػػػب 
سياسػػػػة هػػػػدـ المنػػػػازؿ ال مسػػػػطينية فػػػػي الاػػػػدس ونهجيػػػػر  0856احناللهػػػػا لممػػػػ ة الغربيػػػػة وقطػػػػاع غػػػػزة فػػػػي 

فػي حػي المغاربػة حػيف قامػت  0856عػد ال مسطينييف مف أماكف سكناهـ حيث كانت أول  هجمانها ال رسة ب
 ( منزي فمسطينيا لبناء حي اسنعماري/ "اسنيطاني" يهودي في المنطاة.004بهدـ )

وفػػي الناريػػر العممػػي المهػػـ والموثػػؽ الػػذي أجػػدرن  دا ػػرة الم اومػػات بمنظمػػة النحريػػر ال مسػػطينية مػػؤخرائ نػػـ 
محنمػػة والػػدعـ المطمػػوب لمواجهػػة سياسػػة النهجيػػر رجػػد السياسػػات ايسػػرا يمية األحاديػػة فػػي الاػػدس ال ػػرقية ال

( مػف منػػازؿ 2211لننسػاف والمؤسسػات مػػف "زهػرة المػدا ف". فاػػد سػجؿ الناريػر "هػػدـ قػوات ايحػنالؿ لارابػػة )
ئ مػػف بينهػػا عديػػد المواقػػل الناريخيػػة والدينيػػةئ كحػػي بػػاب المغاربػػة 0856المػػواطنيف المادسػػييف منػػذ احػػنالؿ 

( منزي لمادسػييف خػالؿ السػنوات السػت المامػيةئ وهػو مػا ي ػكؿ 388يمةئ وندمير )الناريخي في الادس الاد
 ".0856% مف إجمالي المنازؿ الني هدمت منذ 04
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هػػدـ المنػػازؿ يػػأني فػػي طميعػػة السياسػػات النػػي نسػػنهدؼ الوجػػود ال مسػػطيني فػػي "زهػػرة المػػدا ف"ئ مػػمف عمػػؿ 
عػػػدد المسػػػنعمريف/ "المسػػػنوطنيف" وفاػػػا لمااعػػػدة جػػػهيوني منواجػػػؿ  نهػػػاء الوجػػػود ال مسػػػطيني ماابػػػؿ زيػػػادة 

الجهيونية "الذهبية" )أرض أكثر.. وسكاف أقؿ(!!!. فاد دأبت سػمطات ا حػنالؿئ منػذ اليػـو األوؿ يحناللهػا 
لمادسئ عم  ممارسة ونطبيؽ سياسات النهجير لممواطنيف في المدينةئ بوسا ؿ وطرؽ منعػددة. وناريػر ايمػـ 

زادت بنسػػبة ناػػدر  1100دس والمػػ ة الغربيػػةئ أ ػػار إلػػ  أف "عمميػػات الهػػدـ خػػالؿ المنحػػدةئ الػػذي  ػػمؿ الاػػ
% مػػف الهػػدـ ياػػل فػػي المنػػاطؽ الخامػػعة لمسػػيطرة ا سػػرا يمية )ج(". 81ئ وأف 1101% عػػف 71بػػأكثر مػػف 

منػػزي  541ونؤكػػد إحجػػا ية لمعهػػد ايبحػػاث النطبيايػػة الاػػدس )أريػػج( أف إسػػرا يؿ "قامػػت بهػػدـ مػػا يزيػػد عمػػ  
ئ فيما أخطرت بمدية ايحػنالؿ فػي ال نػرة ن سػها مػا 1118و 1111سطينيا في ال نرة الواقعة ما بيف ايعواـ فم

منزؿ فمسطيني في مدينة الادس, معظمها بذريعة البناء غير المػرخص". ويمػيؼ المعهػد:  3211يزيد عم  
اػدس أسػ رت عػف بنػاء أكثػر مػف "باخنجارئ فاف السياسات ايسرا يمية العنجػرية فيمػا ينعمػؽ بالمسػكف فػي ال

 ".0856% فاط لم مسطينييف منذ العاـ 01% مف المساكف لممسنوطنيف ايسرا يمييف في المدينة و77
المواطف المادسي ي يممؾ أيا مف ماومات العيش بعػد هػدـ ايحػنالؿ منزلػ . فػالمنزؿ هػو رأس المػاؿ بالنسػبة 

دانػة مؤسسػات ل  ومماف اسنارار  وراحن . لذلؾئ حظيت عممية نه ديـ المنازؿ ال مسطينية إسرا يميا باهنماـ وا 
دوليػػة عديػػدة. ف ػػي نعمياهػػا عمػػ  الحػػؽ فػػي سػػكف مناسػػبئ قالػػت الماػػرر الخػػاص لألمػػـ المنحػػدة فػػي الحػػؽ 
بالسػػكف )راكيػػؿ رولينػػؾ( "إف هػػدـ المنػػازؿ يػػؤدي إلػػ  نمزيػػؽ و ػػا ج النسػػيج ايجنمػػاعيئ كمػػا يػػؤدي ب ػػكؿ 

خطيرة عم  أفراد العا مةئ بمف فيهـ األط اؿ". وفي هػذا السػياؽئ دعػا منسػؽ األمػـ خاص إل  نأثيرات ن سية 
المنحدة لألعماؿ ا نسانية في األرض ال مسػطينية المحنمػة )ماكسػويؿ جػيالرد( إسػرا يؿ الػ  ومػل حػد فػوري 

رد( فػي بيػاف لعمميات ندمير المنازؿ في الم ة الغربية والني  هدت زيػادة كبيػرة العػاـ المامػي. وقػاؿ )جػيال
جح ي إف "إسرا يؿ وبج نها قوة احنالؿئ ننحمؿ مسؤولية أساسػية فػي حمايػة السػكاف المػدنييف ال مسػطينييف 
ف الػػدمار الواسػػل لممنػػازؿ وسػػبؿ المعي ػػة ي ينوافػػؽ مػػل  الخامػػعيف لسػػيطرنها ومػػماف كػػرامنهـ وسػػالمنهـئ وا 

مكنػب األمػـ المنحػدة لننسػيؽ ال ػؤوف ا نسػانية  نمؾ المسؤولية أو المبادئ ا نسانية". وأماؼ: "أ ػار ناريػر
منػػزي لعػػا الت  511حػػوؿ الهػػدـ والنػػزوح الاسػػري فػػي األرض ال مسػػطينية المحنمػػةئ إلػػ  نػػدمير مػػا ياػػرب مػػف 

 ػخصئ نجػ هـ مػف األط ػاؿئ عمػ  الرحيػؿئ فػي حػيف أف ع ػرات ائيؼ  0011فمسطينية ما أرغـ حػوالي 
 ". وأمػاؼ أف "أل ػا وخمسػم ة فمسػطيني طػردوا و ػردوا مػف منػازلهـ ائخريف مهددوف بمواجهػة المجػير ن سػ

وحػػد ". وقػػاؿ مػػدير ايونػػروا فػػي المػػ ة الغربيػػة )فيميبػػ  سان ػػيز( اف  1100فػػي المػػ ة الغربيػػة والاػػدس عػػاـ 
"الطرد الاسري لالج يف ال مسطينييف وهدـ منازؿ فمسطينية ومباف مدنية اخرى في الم ة الغربية المحنمة بما 

ها  رقي الادس ينعارض مػل الاػانوف الػدولي"ئ م ػيرًا إلػ  أنهػـ "يحمػوف السػمطات ايسػرا يمية عمػ  ايجػاد في
 حؿ فوري لنمكيف السكاف ال مسطينييف في الم ة الغربية مف عيش حياة طبيعية مل نمنعهـ بكامؿ حاوقهـ".

لنطهيػػػر العرقػػػي والنرحيػػػؿ مػػػف هنػػػائ نأخػػػذ عمميػػػات هػػػدـ المنػػػازؿ فػػػي الاػػػدس بعػػػدا خطيػػػرا فػػػي سػػػياؽ عمميػػػة ا
الاسريئ بحيث اننامت مف عمميات الهدـ ال ردية لممنازؿ والبيوت لما يسم  بالبناء غير المرخص إل  عممية 
هػػدـ وطػػرد ونرحيػػؿ أحيػػاء بكاممهػػائ بػػدأت فػػي )سػػمواف( باعنبارهػػائ بحسػػب مػػزاعـ يهوديػػة نمموديػػة باليػػة هػػي 

نسػػعيف منػػزي مادسػػيا فػػي حػػي البسػػناف ياطنهػػا أكثػػر مػػف )مدينػػة داود( حيػػث سػػممت إخطػػارات وأوامػػر هػػدـ ل
فمسػػطينيئ وأوامػػر مماثمػػ  لخمػػس وخمسػػيف عا مػػة فمسػػطينية مػػف حػػي رأس خمػػيس فػػي  ػػع اط لهػػدـ  0411

منازلهائ ومف ثـ انجهت باألوامر ن سها جوب أحياء ال يخ جراح وبيت حنينا والطور والمكبر وبيػت جػ افا 
وفػػػي هػػػذا السػػػياؽئ أمػػػر المسن ػػػار الاػػػانوني لمحكومػػػة ا سػػػرا يمية )يهػػػودا والعيسػػػوية وأـ طوبػػػا وجػػػورباهر. 
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فين نايف( بن كيؿ فريؽ خاص يدرس سياسة نن يذ اوامر هػدـ المنػازؿ ال مسػطينية فػي الاػدس نمهيػدًا لنن يػذها 
يػؿ مػف قبػؿ الحكومػة لنعج 1100مميػوف دوير لهػذا الغػرض اواخػر العػاـ  4فورًائ مؤكػدًا "رجػد موازنػة قػدرها 

أوامػػر الهػػدـ فػػي الاػػدس ال ػػرقية"ئ نالهػػا قػػرار بمػػدة ايحػػنالؿ فػػي الاػػدس ن ػػكيؿ فريػػؽ إسػػرا يمي مػػدعـو باػػوة 
عسػػكرية لهػػدـ م ػػات المنػػازؿ ال مسػػطينية فػػي الاػػدس المحنمػػة )النػػي نػػدعي إسػػرا يؿ بناءهػػا دوف نػػرخيص مػػف 

بػػؿ قيػػاـ الدولػػة الجػػهيونية عػػاـ او ق 0856ايحػػنالؿ( بمػػا فػػي ذلػػؾ المنػػازؿ النػػي كانػػت قا مػػة قبػػؿ احػػنالؿ 
0837. 

ما يجرى في "زهرة المػدا ف" يخنجػر حاياػة الجػراع ال مسػطيني الجػهيوني. فػايحنالؿ ا سػرا يمي قػا ـ عمػ  
مزاعـ نورانية بأحاية "ال عب اليهودي" في كامؿ أرض فمسطيفئ الني يسػكنها "أغيػار" ينبغػي الػنخمص مػنهـ 

ة أرمػػا خالجػػة لميهػػود. فهػػؿ نرانػػا نحنػػاج إلػػ  أدلػػة جديػػدة عمػػ  حاياػػة بكػػؿ الطػػرؽ لنكػػوف فمسػػطيف الناريخيػػ
 الجهيونية؟ ثـ في موء )أو ظالـ( ذلؾ ماذا نحف فاعموف؟
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